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ONDER DEN BRANDARIS
DOOR

G. F. HASPELS .

How trots bin din dunen,
How wit is din san,
How green bin din helmen
Min jeaf Skilgerlan !

(Volkslaed)e) .

Stug en stijf onder zijn juk, waaraan twee manden
visch strakten, stapte K u n e B o t, een jonge visscher in
bruin pilo, met zwarte, woest van zich afbijtende oogen,
vlug over 't d uinzandstraatj e tusschen de kleuterhuisj es,
naar de postboot .
De wind waaide uit den wal en de wimpeltj es der
blazers en schuiten trilden zenuwachtig, een kwartslag om
den mast, weg- en weer terugdraaiend, met haastig gewapper
naar zee. Een jonge zon was pas uit de kim geklommen,
en hing aan den heilgen horizon, verwonderd dat het zoo
stil bleef in de haven, zoo eenzaam in de duinen van
Schellingerland . Want al was het ondenkelijk ver terug
dat de Geuzen op de reede rumoerden, hier midden in zee
omringd door hun buit en tegelijk als in Abraham's schoot ;
en ook lang geleden dat de commandeurs hun Groenlaudvaarders in de haven optuigden, om voor de walvischvangst
klaar to zijn als er werd gezongen :
De blauwe vlag die
waait ! - ; of eveneens van veel vroeger dat strandjutten
O . E. VI 1
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hier schipbreukelingen doodsloegen en plunderden -- zoo
doodsch als het nu leek in Schelling erland ! Was 't geen
Maart, in 't mooiste van 't beugseizoen ; was er geen schelvischje meer in zee to zien, dat de blazers daar allemaal
voor de palen lagen to dutten, en de visschers, de handen
in de broekzakken, al die vertrekkende handelsreizigers
stonden na to gapen, als ontzet dat er op De Schellinge
nog geld scheen to verdienen geweest ? ?
Met een kouden knik stapte K u n e hen die hem
benijdend nakeken voorbij, aan alle kanten boos . Hij wou
dan dat hij er vast was ! Ook wat moois : nu voor dag en
dauw naar Flieland, dat land waar je mensch en bees t aan
alles moest helpen, anders crepeerden ze met mekaar . Maar
hij moest wel : je kondt de visch Loch niet in de bun later
sterven ; en wie zoo gek was geweest ze to vaugen, moest
ze maar zien kwijt to worden ook . 't Zou anders wat : dat
visschen tegenwoordig . Net zoo voordeelig als vetweiden in
kale duinen ! Hij zou er zich wel voor gewacht hebben,
als hij zoo wijs had moltenn zijn . Maar jawel : vader was
doodgegaan, toen hij nog niet de jaren had gehad om hun
pachtplaatsj e tusschen Midsland en De Hoorn aan to
houden, en 't nog mooi had moeten vinden dat Oom een
visscher van hem zou maken . Zijn oude moeder had dit
zoo niet ingezien . Zij had 't verhuizen naar West vooral
erg gevonden, omdat men om West onverschillig en om
Oost vroom, en zij zuiver vroom was ; hij, omdat Oom geen
loods- of lichtwachter van hem kon maken, en hem niet
veel verder zou bren gen dan hij zelf stond . Ja 't visschen
had hij nu al van Oom geleerd
en 't hongerlijden zou
hij ook haast kennen. Als T j e r k, en de andere jongens
van 't dorp, telkens met een nieuwe pet of nieuwe broek
kwamen aanpronken, stond hij er bij in de honderdmaal
uitgestukte kleerage van zijn vader, en had daar niet bij
behoord 't oude horloge met zilveren ketting en cachet
veel echter dan 't nikkelen spul van de dorpsj on gens
Ae u k j e zou nooit naar hem hebben omgekeken . Ja, ze
wist wel dat hij van deftigen komaf was ; ook dat de oude
moeder zoo zuiver vroom was . Want A u k j e was ook zoo .

3 Vreemd, ze had 't niet van haar voogd, bij wien ze half
huis ,yenoot, half dienstbode was ; ze kwam ook niet van
om Oost, en Loch had ze 't. Ook good ; 'n mensch zonder
geloof was net 'n schip zonder stuur ; en dat 'n vrouw
zuiverder vroomm moest zijn dan 'n man, sprak vanzelf
als A u k j e nu hem ook maar toegegeven had dat 't niets
meer gedaan was met de visscherij! Maar toen hij gisteren
avond, met haar en T j e r k de straat onder de boomers
op en neerstappende, hen dat had ingepompt, was T j e r k
daar aangekomen met z'n : - Je woewen de zee swiet
maken? Wat kan uou 'n visker aers wezen as 'n visker!
- Det sizz 'k eak! Niks as 'n visker! had A u k j e
gestijfkopt .
Hij eerst i9og er tegen in : - Dou kaust doch eak
lichtwachter worre
Maar toen uitgeschaterd door Aukje's : - WoIjae,
woliae ; do tenkst di net to liets Pr de heagste betrekking
van Skiilj*e'.1 , en dan door T j e r k s daarmee instemmend
tretterend lachen plat voor den grond geslagen . En die
daar op 't za-ndstraal.-je achter of opzij van hen liepen,
hadden natuurlijk gehoord, en alien zouden ze hem uitlachen, dat hij geen vischer wou zijn en niets antlers kon
worden .
Ho, daar had hij al de postboot, de Terschelling . Hij
kortte zijn pas en zin lijf strakte nog stugger tusschen
de juklijnen, to sterker gespannen, nu de man den, uit de
pas, onregelmatig zwaaiden . Scherp namm hij de loopplank
op : of hij die hon nemen met beide manden tegelijk, en
waagde het toen .
Opmerlizaamm zag de hofmeester toe, hoe hij, groot en
breedschaduwig tusschen zijn manden, met terughoudende
pasjes de schuine plank aftrippelde . Diens lichtblauwe
kinderoogen onder grauwe borstelbrauwen flikkerden, en
zijn geitensikje, zooals loodsen dragen, wipte bij elk van
Kune's trippelpasjes omhoog, zoo ingespannen keek hij
toe . De genadige heeren handelsreizigers zag hij niet, noch
minder het goudgeglim, eener friesche kap onder blauwige
kant, een wonder van stille pracht, maar zoo bescheiden
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gedragen door bleek moedertj e, geheel in 't zwart, als wou
ze uit schaamte voor haar gepraal wegkruipen in de eigen,
wijde mantelmouwen -- hij zag alleen K u n e en zijn mooie
manden visch. En -- dat deed K u n e goed ; zijn verbittering liet wat af, nu ze naar 'n visscher toch meer keken
dan naar 'n gewoon mensch .
Daar toeterde de Terschelling al voor de derde maal ;
een rauwe schreeuw die verschrikt werd teruggeketst door
de kleuterhuisj es en daarna verklonk in de verre duinen,
en met 'n knikje dat hij j uist op tijd was, haakte K u n e
zijn manden af, legde 't juk er op, en bemerkte dat do boot
begon to werken . Terwijl zij aan 't morrelen was om van
wal to komen en modderig grondwater deed opborrelen,
gleed een blazer, TS . 37 in 't wit op 't bruine zeil, tusschen
hem en de zon de haven uit . In de schaduw van 't groote
zeil vond K u n e then blazer zuiver-mooi . Dat donkere,
tegen den zachtzingenden morgenhemel door zilverlicht
omlijnde silhouet van den nu zoo grooten blazer, het bol
inbuigende groote zeil, breed opvangend den wind uit den
wal, de bruine, natte romp, uit 't water gelicht en naar
hem toegekeerd, 't was alles zoo echt ! En daar die bruine
reus san de roerpen, met zijn ouden muts van ottervel op
zijn verweerden kop, dat was Y l k e S w a r t, een visscher
zoo zuiver als de zon zelf ! Maar hem bij 't toeknikken
kijkende in de bruine vreugdelooze oogen, werd 't K u n e
wee om 't hart dat zoo'n visscher, voor wien de beste tarbot
nauwelijks goed genoeg was, aan 't eten moest zien to
blijven -van 't mosseltjes schrapen op de banken, van kokkers en alikruiken --r en in 't water spuwend, draaide hijj
zich om .
De boot had zich uit de haven zee-in gestuwd, en van
heel verre en weerskanten zag K u n e uit de banken en
uit zee de duinen rijzen, heffend hunne van ochtendzon
rozige blinkerts in de teerblauwe lucht . En uit de haven,
vol van wimpelende blazers, kwamen de rooddakige huisjes
van West-ter-Schelling gekropen, in door zwarte boomkruinen
gescheiden rijen ; zich aanvleiend tegen een duininham ;
maar fier boven hen uit en toch hun behoeder, aau den

voet van het duin, de vierkante, reusachtige vuurtoren, de
hooge, zware Brandaris, gekroond mett z'n kristallen lantaren .
E:une's begeerige blikken haakten zich vast aan den
hoogen toren . . . . hij stond stil, terwijl de Brandaris van
hem terugweek, weggleed in gelijkmatige onverbreekbare
vaart, en de duinen er zich voorschoven, al hooger en
dichter . Maar zijn verlangende blikken konden then tergend
sang zaam wegzinkenden Brandaris niet loslaten, en opeens . . .
daar stond hij er boven op, en zag, klaarder dan ooit in
werkelijkheid, het lokkende en allesbelovende nitzicht :
Diep onder hem kolkte het dorp, de huizenrijen met
spitse daken en trap Zngeveltj es, als een dambord doorsneden
door 't netwerk van zandstraatjes onder boomkruinen ;
verderop, golfden de alomme duinen, 44"n vlakte van blinkend bleekgeel, blauwgroen en matgrauw geveegd in de
iaagten, waar een enkele plas spiegelde ; opzij tusschen 't
Noordzeeduin en de Friesche Wadden, de welige vlakte
met boerderijen, en de torentjes uit 't groen van Midsland
en Hoorn, de weiden en akkers waarop hij als jongen ook
had gewerkt en gewroet - maar en dorp met 't torentje,
en welige akkervlakte van hier gezien krielklein, nauw opgesloten en vastgeplakt ; daarentegen vrijademend, onbegrensd de eenzame, uitzichzelf-levende zee : in zoete rust
zich eeuwig heen en weer wiegend en, bij 't diep weerspiegelen van zon en wolken en azuur, niet lettend op
zeilers en stoomers die haar blanke rust min beroerden dan
een waterspinDetje den zomermiddagvijver ; of in grootsch
spel met den wakkeren wind joelend met juichende golven
en donderende bran dingen en dan vangballetje spelende
met 't kinderspeelgoed der menschjes ; soms ook brullend
als een dronken moordenaar, woest van onmachtige wro ging, neerploffend in eigen afgrond, opsteigerend tegen
zwarte hemelen, redeloos-ontembaar en zelf vervloekend
haar rampzalig, rusteloos geraas . En hij dan boven en tegen
die zee, met zijn makker den Brandaris boven en tegenn
die zee ; samen haar in 't vizier houdend en dat prachtige
en uukkige beest temmend, prachtig en nukkig als alle
vrouwen bijelkaar . Want aan 't wielen en woelen en werken
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was hier die Noordzee altijd . Schellingerland lag zoo ver
vooruitgeschoven in haar gebied, dat de oorlog zou duren
zoolaug de aarde stond . Bij storm kanonschoten losses d
en bressen schieteud in de duinen ; bij stillen vloed de
Gronden overbruisend ; of bij ebbe ver terugloopend, uren
ver over platen en banker om to gaan dutten in de diepte,
altijd, altijd was ze wispelturig de mooie feeks . Waar vandaag nog een vlakke plaat was, stroomde morgen een diepe
geul, en waar g isteren het vloedmerk laugs de duinen liep,
stond overmorgen een droge rug een half uur verder . Wee
dan de Oostzeevaarders, die juist om de Grouden moesten
heenbuigen, en om op tijd aan to komen den weg afsneden,
sours met 'n van 't overhaaste laden doodvermoeide, slaperige
bemanning . . . . Op hun post dus hij en de Brandaris, altij d
op de loer, altijd wakker. Overdag met den verrekijker
haar inspecteeren, wat die zee nu weer aan 't woelen was ;
's avonds in de donkere wachtkamer, het licht hoog boven
zich wetende schitteren, de scheepsvuren zien opdoemen
en verdwijnen, en telkens naar de telefoon gevlogen om
de kustwachten to waarschuwen
en zich tevreden en
trotsch voelen die wilde zee in de ving ers to hebben . En
's uachts bij woest weer, als Westerstormen den Brandaris
deden waggelen als een dronken matroos, stormvog els doodsloegen tegen den lantaarn, en sufgebeukte schepen op de
Gronden smeten, dan het prachtige reddingsgevecht ! Dwaalde
't scheepsvuur to dicht naar de trust, dan Z u r AZ -d h l e n
in de haven al gewaarschuwd dat hij misschien de reddingboot naar buiten zou hebben to slepen ; seinde 't strandende
schip om hulp, dadelijk met een vuurpijl geantwoord dat
de Brandaris het gezien had ; met een tweeden vuurpijl dan
beloofd dat er hulp kwam ; na bericht van het uitgaan der
reddingsboot met een derden vuurpijl eindelijk verzekerd dat
de hulp onderweg was. En zoo, onaantastbaar, kloek en
krachtig, commandeerend het behoud van die arme kerels,
die God zeker zou helpen, flu de menschen zoo trouw
hadden geholpen . Dat wrak mocht dan die dolle feeks afknabbelen
dat raakte niemand als de assuradeurs . En
dan 's ochtends in triumfj acht de torentrap afgevlogen, naar

beneden hooren van die dappere kerels hoe ze hadden gevochten tegen die woedende zee, en dan nog eens opkijken
naar zijn makker den Brandaris, trotsch en vroolijk - en hij
dan weer omhoog weer met zijn trouwen Brandaris samen
tegenover die hem tegenblinkende, of tegenbrullende zee,
en niets doen dan samen die eenzame, diepademende
wijdlevende, prachtige, maar doodzaaiende zee in de vingers hebben . . .
- Voor Fliell
K u n e schrok wakker . De Brandaris was in onbereikbare verte, een schimachtige toren in de rosige duinen,
en hij stond op 't trillende dek van de Terschelli)tg tusschen
z'n manden platvisch, en moest den hofmeester antwoorden,
die nu een goud aegalo-neerde pet droeg boven de lichtblauwe kind eroo-en en 't grij*ze, loodsachti-e geitensikje, en
plaatsbewjjzen en 'n rond geldbakje in de hand had.
Ja, voor Flie, zei hij en begon z'n geld to zoeken
met opzet Hollandsch sprekend, omdat de hofmeester, geen
Fries, zeker expres bij hem 't laatst was gekomenn om een
lang praatje .
- Je kunt tevrejen zijn 'oor, begon dra de hofmeester,

met een knikje tegen de visch en een vluchti( ,en schop
tegen een wand .
-'t Zou wat! minachtte Kune, geld voorzichtig aftellend in 's hofmeesters opgehouden hand, en onderwijl
vluchtig neerkijkend in de 44ne mand scholletjes, waarvan
de blauwwitte buiken vochtig glansden, met zachte verschietende iristinten, en een enkele zijn zandkleurigen rug
met de oranjoplekjes liet zien : - 't Zou wat! 'n Dubbeltje
het half snees, en voor de grootste twintig cent!
- Hier, twintig cent per stuk! joeg do hofmeester
jolig op, in de andere mand een rog z'n ronde staart zoo
knijpend, dal. 't dier met zijn weekvinnen hulpeloos begon
to zwabberen, en to kramptrekken over zijn helwitten bulk,
vol vluchtige glanzen van 't kleuren spectrum .
Twintig? Je zult ze eteu voor vijftig cent! Een
complete roo, ! Die 's van mijn oome ; die had weer 'n goeie
gisteren.
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Van Ouwe Sjoerd ! Je zoudt zeggen, hoe krijgt zoo'n
halfgepensioneerde schutter hem er nog uit ; want 't zijn
taaie, die dingen !
-- Ja, en heel alleen ook ! Maar die weet ze ook to
lig gen, in de gaten op de Leeg. Maar nou leit-ie zei f to
huilen van de vliegende rheumatiek
Ja, je mot ze maar weten to wonen ! Voor tien jaar
nog bracht Jet s e Wig a twaalf honderd schelvisschen van
een reisje mee
en toen hadden we twee afhaalders die
vast op de uarlingermarkt voeren .
En nou hewwe trolders ! hoonlachte K u n e, hoop ,
opkij kend naar de stoombootpij p, waaruit onophoudelij k
zwarte smook neercirkelde op de ochtendzonnige zee .
Nou, suste de hofmeester die door den visschershaat
tegen stoomtrawlers zijn best praatje niet wilde verliezen
nou, da's meest d'n Engelschman . Anders ; 'k zal niet
strijen : die trolders slepen d'r netten over den grond, en
alles moet mee .
Hollanders ook zat ! En niet over, maar in den
grond . Ze maken den wortel weg, en wat kan dan nog
groeien ? Blijven de trolders in zee, dan motte ze op 't
land maar fabrieken zetten, om schelvisch to fokken .
Ja, die trolders . . . .
Bij blak weer, of storm, als 'n visscherman in de
haven kann liggen, zij trekken d'r net . Soms meer onder
dan boven water . Ze denken : 't water is dun ; 't loopt er
weer af.
Ze motten wel, om an d'r besomming to komen !
Besommingen ? Ze hebben de zee nou al zoover
janus, dat ze op menige reis d'r kolen niet verdienen .
Goed ook ; die kolen, die hebben . . . .
Ja, de zeilvaart en de visscherman is er niet beter
van geworden.
Zeg m'r : de zeilvaart dood gemaakt ! En je zult
zien, de stoom zal den stoom weer dood maken, als de klein e
visscherman zoolang nog leeft . Miju oom zeit dat ie maar
een versie kent, en dat daar alles in zit

]let stooinvermogen
Heeft den mensch bedrogen

Ja ! Maar wat zuj-je man? riep de hofmeester als
in de klem, en keek naar beneden .
Wetten maken op den stoom ! Want die maakt
van een schip een blind peerd dat tusschen de bakers en
tonnen doorloopt . Je laat de boor maar draaien, houdt
een praatj e met den machinist, en dat noemen ze varen !
En ook wetten op de trolders ! Zooveel mijl uit de kust
blijven, en de visch belasten voor de pensioneering van den
visscherman !
De hofmeester keek bedrukt met zijn lichtblauwe kinderoogen K u n e aan, als werd al die waarheid hem to veel
en to zwaar, en met 'n :
ja, wat zu j j e man? treuzelde
hij verder, of een andere Schellinger misschien wat lichter
in den mond was .
Maar K u n e keek opgelucht om zich . De zon ping
hooger en gloeiender aan de lucht, en sprankelde diamantflikkeringen over de kruivende golfjes . Het blauwe water
klaterde holder en koel, en speelde met witte, verstuivende
pluimgolfjes brandingtje op eon ondergeloopen plaat . Veel
blinkende duinen doken uit de kim, en in verren hoogen
horizon, den karat uit van 't Amelander Gat, spookten op,
achter een rose waas, vier witte zeilen, waarvan een, in de
lengte gezien, stond als een mysterieuse, blanke staak op
de violette lucht . Afzonderlijk, afgesneden door een nevelstreep, Monk een. duintop, in de lucht hangend als een
gulden hemelvreugd . Op zij lag een loodskotter voor anker,
deftig zwart, de bruin-en-witte takelage helder in de kleur,
levendig en fij n rankend tegen koele zee en zonnige lucht .
Tegen de zon op kwam een jol aan geschoten, de roeiers
onzichtbaar achter den hoogoploopenden kop, de wijduitstaande roeilappen automatisch op en neer slaande, als
kroop 'r een reuzentor over 't water. De Terschelling gaf
een korten scbreeuw en stopte ; 't machinegestamp en 't
ijzerklepperend bootgetril hielden op . En in de onverwachte,
mooie stilte doken uit 't vooronder twee loodsen op in
zuidwesters, olieg oed en zeelaarzen ; een reus in 't geel, en
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in zijn schaduw 'n dik propje in 't zwart, beiden den knapzak op den rug. Ze glimlachten verstolen, kijkend naar
elkaars onbenullige vermomming van bonkige, stijve stormkleeren, en knipoog den tegen de passagiers en 't blommige
luchtje : dat 'n loods wel wist, hoe z'n bulletjes 't makkelijkst mee to dragen. Dan plonsden ze wijdbeens, als
waadden ze door 't water, naar 't achterdek, terwijl de zon
hun glimmende ruggern polijstte als gouden en zwarte
harnassen, en verdwenen in de jol .
De machine begon weer to werken, en de trillende boot
gleed vlug fangs een bruin bottertj e, dat met wijduitstaande
zeilen aan 't kuilen was, en zijn hoogen boeg breed door
't water deed bruisen . Dan scheerden twee zwarte schollevaars de golven, met hun large, rechtuitgestoken haizen
en hun dik stomp lijf, precies 'n paar bourgogneflesschen
met vleugels . En in de zonnig-blanke lucht zeilwiekten en
zwieg ezwakten witte m eeuwen, hun heldere, spitse kopj es
met de gluuroogjes snelvorschend keenn en weer werpend .
Allemaal dieven en diefjes maat, e t s e !
En ik zeg : eer Z u r M ii h l e n uutezadeld is en zijn
broek anheeft, loopt 'n visscherman allang de plaat over
en teekent contract . . . .
K u n e moest even glimlachen, en keek over zijn
schouder J e t s e d e B o e r na, die den hofmeester onder 't
ijsbeeren, natuurlijk weer over de strandvonderij wat voorkakelde. Die kleine gebleekte Jet s e, die met zijn pafg ezicht
van zomersproeten, roodhaar en stekende oogjes er precies
uitzag, als was hij in een harington ingezouten ter wereld
gekomen, en als sliep hij in de pekel in plaats onder de
wol, kon maar niet kwijtworden dat hij Lien jaar geleden
veel geld verdiend had, door per ong eluk contract to kunnen
teekenen met 'n gestranden Noor . Maar sinds had hij zich
arm liggen wachten op weer zoo'n buitenkansj e, en relde
hij iedereen de ooren doof dat de boot van Z u r M ii h 1 e n
n iets op die gestrande schepen had to maken, dat Z u r
M ii h 1 e n niets had to bergen, dat dit 'n recht van de
visschers was.
Nu ja, K u n e gunde hem dat recht . De tijden waren

II voorbij van rjjke strandingen en hooge bergloonen . Liep er
tegenwoordig 'n schip in de Gronden, dan was het met die
telegrafen en al dat gedoe alsof de reeders en assuradeurs.
er dadelijk om heen stondeu . en de eilanders commandeerden
to redden voor zooveel cent in het uur! Wie daarvan wou
leven kon evengoed onder de Schellinger kust schelvisch
gaan vangen, die er niet meer was . Neen, strandvonderij,
evenals de visscherij, een mooi ding uit nude tijden, waarvan
je rijke verhalen kondt hooren 's avonds van oude eilanderss
in de Willem Barewiz 1), inaar je moest 't ding niet in 't
daglicht halen, dan was 't nog Been pekelharing waard .
Maar, gBinds kwain z'n blazer, die hem kwam halen, al
aangehuppeld . En verder naar achteren lag Flieland ook .
Warmblinkend liepen de hooge duinen of naar de Fliehors,
die nauwelijks nog uit zee dook, en order tegen de duinen
aangekropen lag daar lets grauws, doezeligs : het dorp. Echt
dat de zee de Mounikensloot weer 's dichtgezaDcl had, en
dus, daar de TerscheMity niet meer kon landen, onderweg
die Dolfijn post en passagiers van Flieland inoestt oppikken!
N-4 was dat overstappen 'n grapje, maar als 's winters de
Westenwind de Noordzee door de Fliere"e naar binnen joeg,
dan had 'n ouwe juffrouw d'r net genoeg aan. Lekker,
zooals echter nu die Dolfiju met den vloed kwam aangezeild, dwarsweg over de platen en de Sloot, terwijl die
doode Terschelling zoet op zijn paadje tusschen bakens
en tonnen moest blijven or zijn scheenen niet to stooten .
Fijn, zooals die blazer daar kwam aanwaaieu, frisch in de
verf, hoog op 't water, en tusschen de strakwapperende
postvlag en 't grijswitte zeil dat groene roefje, bepaald
zouiersch om aan to zien .
Wat 'n blauwe hemel en rijpe zon ook al, en dat voor
Maart! En je kon aan 't water zien dat de lente kwam .
't Was of je de groei in 't water kon speuren . Dat zou
weer's een mooie haring- en ansjovisteelt in de Zuiderzee
geven . Maar hier was 't niets gedaan met de visscherij
en al zei A u k j e nu honderdmaal . . . A u kj e, hoe kwam het,
1) Een volkshuis en wachtlokaal voor de vissehers aan de haven van
West-ter-Schelfing,
genoemd naar den Noordpoolvaarder, op 't eiland geboren .
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dat hij opeen s A u k j e zag, nu hij keek naar 't aanhuppelende
blazertje? Tsa, A u k j e ! Onder de ouderwetsche, zwarte
platte Schellinger kaper, de witte gebreide mots over 't
gescheiden bruine haar ; en in het rustige gezicht de groote,
grage oogen, die als ze hem aanblikten zijn heele binnenste
deden daveren van lust ; A u k j e was voor hem, en niet voor
T j e r k! Voort naar A u k j e! Gauw de visch verkocht ;
en dan naar A u k j e ! En haastig wierp hij 't j uk om den
nek, haakte de manden aau, en richtte zich op, stug en vroolijk .
De blazer had gezwenkt, en liep nu met de hem inhalende boot mee op, to loefzijde naderdrijvend . De machine
stopte en de afstand minderde ; er kwam een waterstraatje
tusschen beiden, een straatje met intiem-gebuurlijk gekabbel,
en waar K u n e z66 wel over wou springen . Maar hij
moest nog wat uitwijken voor den hofmeester, die de lijn
opving en vastmeerde . De Terschelling en de Dolfijn dreven
naar elkaar toe, en schoten, aan elkaar gemeerd, eendrachtig
door 't water, de stille boot, stijf en doodsch als een ijzeren
wal visc;h, de blazer zenuwachtig en schichtig als een veulen,
en tusschen hen
j esgekabbel
golfl en watergespetter .
K u n e stapte stokstijf over, met zijn even zwaaiende
manden de handreikingen wegduwend, en voor de grap iets
langer dan noodig balanceerend boven 't watergangetje .
Wat na hem kwam, maakte hem niets . Bedrijvig plantte
hij zijn mauden op de voorplecht, het j uk er op, en ging
toen, vergenoeg d als thuis, langs het groene roefj e, bij
den roerganger zitten.
De lijn werd losgegooid, de koffiemolen van de Terschelling
ging malen, en de blazer begon weer to leven in de vrijheid. Hij bolde zijn zeil strak, wierp zich wat om, op eenn
kant, en dook schuin met breede borst in 't bruisende
water. Dan scherp oploeven en ha, hoe kletste het
vroolijk tegen den boeg, en hoe floot 't windj e frisch
door 't want, en zie de duinen van Flieland dansten hem
tegemoet
K u n e knipoogde tegen zichzelf : die visch gauw van
de hand zetten ; met 't een of ander visschertj a zien terug
to varen ; met de ebbe nog wat beugj es op de plaat leggen
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en dan vanavond
of wat botj es in zijn stootnetj es jagen
met A u k j e kuieren . En als ze dan weer begon over de visscherij 't haar nog eens goed zeggen : dat hij er voor bedankte
's zomers op 'n haringlogger to liggen, en 's winters met de
lep 1) op die verkleumde kweldergronden om Oost to staan,
en liever, als hij dan geen lichtwachter kon worden, naar
Rotterdam, of zoo, zou gaan ; char was geld to verdienen !
En tevreden over zijn ferm besluit schurkte hij zich in
zijn hoekj e tegen den roef, en lief zich wippen en schommelen door 't klaterende lentezeet j e
en jongen, jongen,
wat liep zoo'n blazertje Loch lekker !
II.
Roodbruin, van pet tot schoenen overpoeierd met 'n
gelig roodbruin, schreed K u n e B o t in felle Julizon
over 't buitenste voetpad van de Maasbrug .
Naast hem sj okte, even roestkleurig, z'n maat en beschermer W i l l e m d e B 1 a u w, 'n breed propje met rood,
kegelrond hoofd . W i l l e m, indertijd boerenarbeider in
Middelharnis, was reeds ,kras" van een ploeg bootwerkers,
toen K u n e in de Nieuwe Vogelenzang kwam wonen, op
dezelfde trap als hij . Uit medelijden had hij then onredzamen eilander in zijn ploeg g eschoven, toen er den door
ziekte was uitgevallen, en spijt er van had hij niet . K u n e
kon best mee, deed niet aan vloeken en kroegen, kwam
Zondags beneden bij hem buren, en als de vrouw dan wat
in 't glas gaf, praatten ze samen : W i 11 e m over koeien
en eigen aardappels, K u n e over versche visch en eigen
schuit, als over verre, vroegere, allang niet meer bestaande
dingen. En, K u n e wou best weten dat door W i 11 e m
hij dadelijk in de verdienste was gekomen, en nu voor vol
bootwerker kon doorgaan.
De lakensche pet, met slappe rechte klep, in den nek,
de schop geschouderd, waaraan op z'n rug de blikken
drinkflesch bungelde, 't pilojasje open en los om 't lijf, de
„belie" broek over de hakken opgeslagen, zoodat ze met
1)

Spade .
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een schuit voor op de ruige, bruine schoenen viel, kwam
hij aangebeend, gekraakt in zijn botten en stow van moeheid na het lossen van een ertsboot . Geheel overstrooid,
besmeerd, ingewreven met 't fijne roestpoeier leek hij een
ertsbonk, hard en doodsch-stof g, 'n zich machinaal voortbewegende ertsbonk, waarin 't vochtige wit zijner donkere
oogen onnatuurlijk-levendig glansde, spookachtig .
Uit de rivier, beneden, kwam voortdurend 't frissche
gel-later en watergespetter der zonnige golfj es, die door op
en neer schietende sleepertjes met Rijnaken en zandschuiten
tegen elkaar werden geflapt ; en bij 't tegen elkaar opkletsen deden ze duizende diamanten flonkeren op 't warrelende, zonnevonkende water. Hoog en rustig keken rijen zon-spieg elende blinkevensters der Boompj eshuizen neer op dit
vroolijk gespeel van water en zon, terwijl verderop de
huizen, reeds half weggedoezeld door olmenkruinen, zich
noch wegscholen achter zwartrompige zeebooten met dreigendhooge schoorsteenen . Stroomafwaarts rookte de rivier voortdurend van stoom en rookpluimen, en rank teekende zich
of tegen then doorzonden zilvernevel het vlugge silhouet van
't Opleidingschip . Als de wind den zilverwasem wat verijlde,
kwamm verderop, hoog tegen de blauwe lucht, opsprieten de
takelage van fregatten en barken, als 'n poeem uit oude
-tijden, en daarnaast zette zich breed en overmachtig 'n
Holland-Amerika boot, de torenhooge, g ele schoorsteen
omcirkeld met de groen en witte stadskleuren . Stroomopwaarts, door de binten van Maas- en Spoorbrug in ruitj es
gesneden, de geheele vloot Rijnaken, in wemelende kleuren ;
'n stad op 't water
; en aan den overkant van de breed-opene
Maas, 't kleurig a gewirwar van rivierstoombooten tegen de
zonnige Haring vliethuizen, en daartusschen Tangs 't groen
van tuinen en Plantsoentje de wriemelende drukte der
Oosterkade, afgesloten door de donkere kapwelving van het
Maasstation .
Hoog en stil welfde zich de blauwe hemelkoepel, doorzeild van witte wolken, over dit vroolij k gespeel van zonnig
water, en 't fel gekleur van schip en stad, door z'n hooge
stilheid eerst in vreemd contrast met de voortdurende,

15 sows onderurondsche
geruchten van schoengeschuifel en
n
stemgegons, plots doodgedreund door It ijzeren geraas van
'n voorbij kletterenden trein, door 't holle gerommel van
voortrollencle trams, 't gedaver van vrachtwagens en 't getoeter van booten . Totdat de veelheid der ineenvloeiende,
elkaar verdringende geruchten zich scheen aan to passen
aan de bewegelijke, aldoor varieerende schoonheid der
woelige waterstad, deze schoonheid accentueerde, en aan 't
zonnevonkende water dat men meer za(r
,,, clan wel hoorde
bruisen, en aan de kleurige schepenstad die men zag, maar
niet apart hoorde werken, 't onvergelijkelijk karakter gaf,
dat onder dezen hoogen hemelkoepel eigenlift niets gehoord
werd dan 66ne, oneindige, onmogelijk- of to breken lofzang
op den arbeid .
Doch Kune liet zijn oogen loom over 't stadsgezicht gaan zonder to zien . Wat hij zag, was zijn weg naar
huis, en dan z'n eten, en dan de rust . Maar hij zag dit mat,
enkel met de moeheid van zijn lijf dat eten en rust noodig
had om dan opuieuw grof geld to verdienen, en dit weer
naar de oude moeder to kunnen sturen - 't eene al even
noodig en vervelend als 't andere . Verlegen was hij reeds
niet meer, zooals eerst letterlijk overal : op straat tusschen
al die menschen die hem aankeken, teo-enover de bootwerkers
in schaftuur, tegenover de giegelende meiden 's avonds op
de Hoogstraat, zelfs tegenover de kosters der kerken die
hij was ingeloopen . Niets verlegen, eerder zelfbewust kwa
hij flu aangebeend, maar voelde zich wel ontgoocheld . Zijn
mooie verdienste - soms stuurde hij Lien gulden in 66n
week over - had de oude moeder, noch Aukje, hierheen
gelokt, gelijk hij heimelijk had verwacht . En zonder
Al-ikje in de Hoog t,straat waindelen, was al even weinigo,
gedaan als zonder A u k j e in de kerk zitten. Daarenboven
k6n hij de oude moeder en Aukie hierheen halen, aangenomen dat ze wilden'.) de zag 't aan W i 11 e m : die had nu
mooie, vaste verdienste, en zat Loch met 'n hok vol kinderen
in de Nieuwe Vooelenzang, en was blij de eindjes aan
elkaar to 1-unnen krijuen
. Neen, zoo'n stad leek uit de
b
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verte royaler dan ze was ; ze slokte precies zooveel op, als
je ze liet verdienen .
't Eenige wat hem nog opkikkerde uit zijn doffe moeheid was de schrik then hij voor zich uitj oeg, de schrik voor
zijn ruige, felkleurige verschijning, als voor 'n baarlijken
duivel. Hij had er z'n draai in to zien hoe alle tegemoetloopers : lichte zomersche trippeljuffertjes, donkere Overmaassche boerinnen, de rouwhoedj es op witte vleugelmutsen,
kantoorjoggies met goocheme gezichtjes, als reeds op de
geldjacht, Javaantjes met 't dunne to lenige lijf hun confectie-kleeren niet vullend, Russische landverhuizers, de
broek in de hooge laarzen, met hun staaroogen, vooruitziend en zoekend, welgedane vleezige heeren met hooge
hoeden en lorgnets, tot scheepskapiteins in blauw laken en
gouden passementen toe, letterlijk alien schuw voor hem
uitweken, met schichtige verwondering . En met pret schreed
hij dreunstappend achter zijn eigen schrikwekkendheid aan,
de Maasbrug af, de trottoir op tusschen het drukke gedruisch door van bellende trams, schokken de sleeperswagens,
hoefgekets op hobbelige keen en het gegil, getoeter en
basgedreun van rivier- en zeebooten, grimmig lachende dat
terwijl straat en lucht trilden en beefden van 't daverend
gewerk, iedereen netjes plaats maakte voor hem, en voor
W i 11 e m . Zijn schop geschouderd stevende hij dwars door
de schichtig-uitwijkende volte, en dan ging het vierkant de
Jan Kuitenbrug over, en onderlangs de van zon schitterende
hoogheid van 't Witte Huis, de fiere hoektoren van den
handel. Dan rustiger in de koelte van schaduwhuizen en
olmen der Geldersche Kade langs tallooze tjalken, die de
haven plaveiden met hun dekken en beplantten met hun
znasten ; en dra de Hoofdsteeg in . Nog even frischte het
hem op achter de ramen van cafe Coomans 'n bierdrinker
z66 to zien opkijken van zijn roode schrikwekkendheid, dat
de open mond niet to drinken kreeg van 't voorgehouden
glas -- maar dan viel de loomheid van 't afgewerkt-zijn
weer op hem . 't Wagengedreun en geratel in de nauwe,
sidderende straat herinnerde vaag aan 't met dreunend gebonk neerratelen van het ijzererts in de Rijnaak, en 't was
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of die overhellende huizen hem g ing en in sluiten, al nauwer
en nauwer . Dof en moede schoot hij dwars de Hoogstraat
over, liet zich zakken in de zure, kelderkoude Halvemaansteeg, vond het vervelend dat hij een juifrouw, die, eenn
kindje op den arm, hem ontwijkend tegen den muur aandrong, een veeg met zijn mouw gaf, en daalde aldoor met
een vaartj e dwars de Kipstraat over, de Pannekoekstraat
in. Bah, de zure walm van version ste en verschimmelde
ouderdom woei hem in 't gezicht ! Gruwend van een handwagen doode scholletj es, waarui t gestadig 'n straaltj a water
siepelde, draaide hij zoo fluks de Oude Vogelenzang binnen,
dat hij W i l l e m vooruitliep . Even wachteud, zag hij zich
weer aangegluurd door de in den grond gezakte krotten
van kroegj es en voddenwinkeltj es, die hem uitlachten al's
oude tooverheksen, joeg zich dan naast W i l l e m een paar
passen voort en sloeg hun straat in, de Nieuwe Vogelenzang . Uitgestorven en doodscher was het bier ; zwarte uitgewoonde huizen, en oude lompenpakhuizen, alleen 't verwenschen waard . Bah, hier was het goed voor ratten en
ongedierte ; en daar was hun huis !
't Zwarte deurgat inschuivend hoorde hij nog uit een
raam aan den overkant 't wangunstige, schelle geschreeuw
van een buurvrouw : -- Hij hait weer 'n bootjie, en de
maine loopt al drie weken fangs den kant !, en toen trapte~
hij zwaar en doodmoe naar boven . De eerste trap was nog

to doen, die was recht en daar schemerde 't wat uit 't
deurgat en van boven
W i 11 e m betaalde ook geen klein
huurtj e voor de eerste verdieping -, maar toen deze hem
op 't portaal had g'n dag gezegd, begon zijn trap . Doodsdonker, en rechtstandig naar boven spiralend, 'n steektrapje
naar 'n eeuwigen uacht. Aan een vet-glad touw moest hij
zich ophijschen, en terwijl zijn moe lichaam telkens tegen
den muur bonkte, schopte hij met de snoeten zijner schoenen
steeds tegen de stootborden . Stommelend op 't benauwend
donkere portaal duwde hij op den tast de deur open, en
dadelijk walmde hem de bedompte etensgeur tegen .
Uit twee raampj es, waarvoor wat sj of ele bloemen
kwijnden, viel het licht, smoezelig en onfrisch van oude,
0 . E . VI 1
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1.8 --zwarte daken die het nauwelijks doorlieten . Proper was
het er wel, maar zuivere zon of frisch koeltj a kon er niet
komen, nooit . Hij bonkte zijn schop en drinkhesch in den
hoek, smeet zijn boterhammezakje op de groene tafel, en
liet zich, met 'n gruwblik naar de kachel, waarop 'n pot
stood to komen, in den waggelenden matten leunstoel bij 't
raam vallen. Daar lag een brief op tafel . Voor he
natuurlijk ? Ja ! ,Aan den Eer K u n e B o t bei frouw
L a m m e r s Nieve Vogelenzang Roterdam ." Van de oude
moeder - en op eens zag hij zon, en zee, en ruimte ! Haastig
veegde hij werktuigelijk zijn vingers aan de brook af, duwde
die tusschen het couvert, keek even beteuterd dat hij het
Loch zoo rood besmeurde, maar trok toen den brief er uit .
Mend begon hij to lezen, keek even boos op, als waarschuwing dat hij niet wilde gestoord worden, naar de deur
van 't waschhokj a waar de kostvrouw de waterkraan open
zette, en las dan door . Hij zat to knikken, onder het
begrijpen : zoo, 't geld was goed overgekomen en behalve
drie gulden op de spaarbank gezet . . . jawel, maar geen woord
dat ze ook wel wilden wonen, waar zooveel to verdien en
was . . . en zoo, Oome liet hem groeten . . . jawel, maar A u k j e
niet . . . en met de haringteelt ging het goed, T j e r k zou
morgen naar Maassluis gaan . . . Wat, stood dat 'r ? Nog
een : „T j e r k zel morrege naa Maessluis daer een logger drie
persone op de bemanning to kort schiet en zel dan naa zee
homdat die haringteelt sae scheun is" . . .
Dat had de oude moeder expres geschreven ! En geen
groete van A u k j e! En T j e r k morgen, neen vandaag,
misschien gisteren al gemon sterd, natuurlijk omdat A u k j e
't wou . En dan in 't najaar met 'n mooie besomming thuis,
en om A u k j e heendraaien, en ze voorleuteren dat visschersgeld veel mooier is dan bootwerkersgeld ? Die gemeene . . .
Woest sprong hij op, en begon het kamertj a op en neer
to loopen. Of hij het niet za,g : Oome, de oude moeder,
A u k j e allemaal hadden ze hem naar de haringvangst willen
hebben ; maar hij had ze bewezen dat 't smerig werk
was : den heelen zomer en herfst kou en armoe lijden, om
's winters to kunnen slapen en nauwelijks aan 't eten to

blijven . En ze hadden er niets tegen kunnen zeggen . En
had hij ze niet bewezen wat hier to verdienen was? Maar
ze zeiden niets als : dank je voor 't geld, en dank je voor
Rotterdam . En nu had zeker die T j e r k afgesproken met
A u k j e . . . En met woest blikkende oogen sprong hij terug
naar den brief . . .
Wilt owes eten ! De aerappeltjes benne gaer .
't Schommeldikke kostvrouwtj e, in paersch j akj a en zwarte
rok, het hoofd onder 't neepmutsje gebogen over 'n schotel
met Borden, 'n servet en een potlepel, kwam uit 't open
waschhokje, en schoof voorzichtig naar tafel, angstig iets
uit de voile handen to laten vallen .
Eten ? Hij keek haar verwilderd aan, als had hij vrouw
L a m m e r s nooit gezien, griste toen den brief van tafel en
duwde then in 't couvert.
Jae, die brief is voor uwes gekomme' . D i r k j e van
beneden heeft 'm angenome', verklaarde ze, haar tamme,
lichtlooze oogen tot hem opheffend .
Toen hij niet antwoordde, ging ze bedrijvig voort .
Spraakzaam was deze commensaal niet, maar ordentelijk en
goed van betalen, beter dan de vorige ; die had wel 'n
zindelijker vak, die was sleeper, en ook gezelliger, maar
soms dronken -- peen, deze was ordentelijk . . . en een oude
weduwe, die ook van de diaconie kreeg, moest ordentelijke
commensaals hebben . . . en zoo pratend inzichzelf zette ze
een bak dampende aardappels op, haalde dan een schotel
salade, en een kleine met uitgebakken spek uit het waschkeukentje, en ging dan zitten . Ze wachtte met bidden tot
K u n e ook kwam zitten, en begon toen . K u n e schoof
werktuigelijk het eten op zijn bord . Vrouw L a m m e r s
verbaasde zich dat hij, zoo nit de erts, ongewasschen, de
pet op 't hoofd, zat to eten, maar hij keek zoo vreemd,
dat ze niet dorst vragen wat er in den brief had gestaan,
en heel kleintjes, inzichzelf weggedoken, haar aardappeltjes
mummelde .
H u n e staarde haar aan, gulzig etende, maar zag
aldoor T j e r k en A u k j e, samen in de voile zon voor de
zee, samen 's avonds in de Torenstraat, en opeens als een
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prachtige oplossing zag hij wat to doen : hij moest T j e r k
vbor ziju. Dadelijk nog aanmonsteren ; een visscher was 'n
buitenkansje voor 'n haringlogger, waarop ze 't wel met
afgedankte stratenmakers moesten doen ; vandaag nog aanmonsteren ! En met den mond nog vol aardappels schoof hij
zijn stoel terug, gooide zijn buis achteruit, en ging in
't waschkeukentje zijn hoofd onder de kraan houden . En
terwijl 't roodbruine water bij straaltjes van ziju hoofd in
't gootsteentj a plaste, en hij rilde van de frissche koude,
zag hij reeds de zon, en de zee, en de ruimte, en A u k j e,
A u k j e met de groote, grage oogen .
Vroolijk-luidruchtig stommelde K u n e zijn trapje af,
terwij i hij z'n plunj ezak voor zich uit liet naar beneden
spiralen. Eergisteren was hij aangemonsterd, tot ontzetting
van vrouw L a m m e r s die nog nooit 'n haringvisscher in
huis had, en tot misnoegen van W i 11 e m, die er maar niet
aan wou dat zijn beschermeling ging varen met dat verrinneweerde yolk van 'n logger . Toen had K u n e Loch gevoeld
dat hij tot Been koekebakker geboren was, zooals zij, en
had met jantjesroyaligheid vrouw L a m m e r s 'n kostg eldj e
geg even, alsof je millionair werd op 'n harin glogger . En
nu had hij er schik in ze nog eens wakker to stommelen
vbor hij ging . Maar hij vernam niets, en toen hij beneden
in 't portaal den plunj ezak over schouder gooide en de straat
inliep, bleef het even uitgestorven . Stil stond de nevelige,
koudlichte ochtendlucht boven in elkaar en in den
grond gezakte smokerige huisjes en hobbelige, zwarte glibberstraat. Nu, niet afgeleid door 't zien van menschen,
noch door zich groot to houden expres blind blij vend, nu, in
de nuchtere onbewogenheid van den morgen bemerkte hij
eerst in hoe vaal 'n ellende hij reeds den heelen zomer
had gewoond, en zijn haastig voortstappen naar 't station
Beurs werd een juichende vlucht uit Oude en Nieuwe Vogelezang, Kip- en Pannekoekstraat .
Toen hij zijn plunjezak onder de bank gestopt had, ging
hij vergenoegd uit 't raampje kijken . Langzaam begon de
trein voort to schuiven met kletterend gestamp over de
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uog slapende stad . Na luid geklingel van 't Beurscarrillon
sloeg het zes, en de Sint Laurens, wiens carillon K u n e
door 't open raam.pj e in de morgenstilte voor 't eerst hoorde,
als in een onbekende stad, kwam deftig achteraan, met
zwaardere zes slggen . Beneden liepen alleen arbeiders, de
broodzakj es in de hand, haastig langs een gehelmden politieagent door den killen nevel . De gesloten huizen, hier van
boven gezien, erg langgerekt, stonden dof en levenloos in
de holle g eulen der leege straten, en die hooge steenen
blokken en die glibberig steenen plaveisels schenen hem
valsch toe, als een gemeen dier, slapend in zijn hol . Dit
gevoel bleef in hem toen op de Delftsche Poort een locomotief voor zijn raampje met ijzig gesis en zwaar gezaag
z'n stoom begon weg to puffers, terwijl hij keek naar de
mislukte minarets van de Diergaarde en de druilig-zwarte
olmen in de zonlooze, kille nevellucht . Eerst toen de spoordijk zich ping buigen door groene weidevlakten, ademde
hij vrijer, rustig dat hij nu in de ruimte was .
Loome prachtkoeien, glanzend zwart op roomkleur,
rekten hun koppen naar den spoelingbak, maar treuzelden
dan oververzadigd verder . Op kaal geschoren weiland probeerde 'n boer 't gemaaide gras to keeren doch 't bleek
to nat om to hooien . Omhoog gehouden door donkere
dijkoevers, waarop slanke popels, hing daar de Maas, dofwit,
als 'n gestolde nevel . In een zijhaventje, even voorbij den
Schiedamschen Dijk, lagen 'n paar afgetuigde bommetjes, de
hollebollige wimpel aan 't leuk-botte mastje, de boegplanken
in large golflj n om de romp g ebogen ; doch K u n e knikte
zich toe dat hij toch maar lekker op 'n logger ging : die
bommetjes aardig om to bezien, maar meer dan vuil om
to bevaren .
Toen hij in Maassluis uit het station stapte blonk de Maas,
't breede lint van nevel nu reeds levendiger, met al blauwend
water, tusschen groenende oevers, en opkijkende zag hij 'n
hoog blauwe lucht door de optrekkende nevels : 't zou 'n
mooie morgen worden . vlug stapte hij 't magere stationlaantje uit de haven op, die leeg en stil aanliep op een
antieken gevel van 'n publiek gebouw, aan weerskanten ge-

22 --flankeerd door den hoogen toren en lage huisjes van het oude
stadje. De meeste loggers waren in zee, en de kantoren,
langs de haven, nog Diet geopend. Op de kade stonden
enkele mannen de haring uit kantjes in tonnen to verpakken,
waardoor de lucht verzadigd was van scherpe, zilte zoutgeur .
Boven, in een pakhuisraam, was een man bezig een net
over 'n rol naar binnen to haven, en van den overkant
klonk 't gegiegel van meisjes, die gearmd naar hun nettenfabriek gingen . En daar opeens, daar lag zijn logger, vlag
in top . Kloek stapte K u n e er op af, onderdrukkend eenn
wee gevoel van vage angst voor vreemd gevaar . Maar kom,
hij moest nu. Van T j e r k had hij niets gehoord bij 't aanmonsteren. Ja, er waren wel Terschellingers op de Maassluissche loggers
m aar of T j e r k er bij was, had niemand
kunnen zeggen . Om zich of to leiden nam hij zijn logger
nieuwsgierig op : de romp zwart, vooraan onder de kluis
MA . 12 ; onder langs de verschansing een helwitte en
brutaal-oranje bies om 't heele schip heen ; op 't heldere
dek de mannen in gesteven boezeroenen en zondagsche petten,
en tegen de menieroode pomp met de grasgroene pompschacht, twee jongetjes, de afhouder en de reepschieter ;
en daar die ronde man bij 't roer was de schipper .
De loopplank aftippend ging hij op den schipper toe
en gaf hem de hand . Deze, een dik mannetj e, de breede
borst onder een stijfgestreken boezeroen, 't groote gladde
gezicht met bruine oogen en koperen oorbelletjes onder
een zwartlakensch petje met bijna onzichtbare klep, reikte
K u n e de hand -- Goe'n dag ook ! Jij bent de oudste
En bevaeren ?
K u n e knikte op de eerste vraag, zijn ergernis inslikken d dat hij niet voor vol matroos of wandstaander had
kunnen monsteren, en antwoordde op de tweede :
Ja
schipper ; op de Schellingerkust jaren g evischt .
-- Zoo op 'e Schellingerkust, bot en mosselen ? Nou,
met den 'aering is 't praktiek werk . En we 'ebben geen
subvisie, as de Mof. 't Is 'n dubbeltj e an stukkent kloven
en dan 't hangt van Een af, -- maer j e zel 't wel leeren !
en langs K u n e heenkijkend, wuifde hij even met de hand
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kade waar de boekhouder van 't kantoor aankwam .
K u n e ging naar voren, en liet zich door 't nauwe
trapgat zakken, langs 't steile trapje in 't vooronder ,het
orgel". Daar lagen stroozakken en laarzen en oliegoed
half in de kooien, op de banken, tegen de potkachel aan .
Maar de stuurman was er niet om aaii to wijzen hoe de ,
schipper de plaatsen verdeeld had, en zoo kroop hij weernaar boven .
Vol branie, de stijve pet met rechte glimmende klep,
scheef boven den haarlok, de blauwe trui glad over de
breede borst, de blauw-lakensche broek, nauw om de knie,
met 'n schuit wijd op de schoen, 't sigaar in zilverbeslagen
pijpje, liepen de jongere visschers nog wat peen en weer .
De oudere, in schoon gesteven boezeroen en verschoten
flambard e, stonden meest bij de vrouw, die, 't bleeke zorgengezicht met de donkere angstoogen gehuld in het teere
neteldoeksche mutsje met de vlugge opsiagen, meewarig
keken, niet wetend met wie ze nu 't meest moesten medelijden hebben, met de uitvarenden of de thuisblijvers .
Ondertusschen was een sleepbootje voor den logger
komen liggen, de plank werd iDgetrokken, en de logger
schoof zacht vooruit in de haven . Teer en zacht ging de
stoet van vrouweu mee, meewari-, zonder een lack, ernstic ,
niet droevig om aan to zien in het opklarende morgenlicht .
Elke passeerende kuiper, boekhouder of oude visscher stale
de hand op met een groet voor zegen en goede vangst, en
de schipper dankte door een handwuiving, met een voornamen ernst, even ver van ongepaste joligheid als van
tragische afseheidstrane -n . Alleen uit een raam van de fabriek
klonk het schel-vroolijk : - Dag G err it! dag PietP
beantwoord door hoerageroep en pettengewuif en namengeroep
van de jonge matrozen ; maar dan gleed de logger weer
stil verder, beg eleid door de meewarige vrouwenstoet . Toen
de sleepboot eindelijk de Maas bereikte, zette zij plots en
als ongeduldig geworden door, den logger vlug achter
zich aanslierend, terwijI de vrouwen, op 't haveuhoofd op
elkaar gedrongen, ten afscheid bleven wuiven . bog sprong
zn .11
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daken en den wijderen kring donkergroene boomrondingen,
het haventje met de huisjes in de verte schoot voorbij, en
-op 't havenhoofd stond, al wegwijkend, het groepje vrouwen,
het teen-wit van de mutsen, geheimzinnig levend en bewe-end in
in de stille morgenklaarte . . . . tot opeens vroolij k
,en wanhopig tegelijk, met 'n diep-innig timbre het ineens
van omhoog Dag moeder ! klonk, metalig en duidelij k
over 't gladde meedragende water, en dan nog eens dunner,
kinderlijker
Dag moeder
Daar zat de reepschieter boven in de mast, een jongen
van veertien jaar, en onder hem met een hand zich aan
diens broek vasthoudend, terwijl de andere de mast omklemde, de of houder, een jongen van twaalf jaar .
Even vlogen er verontwaardigde blikken naar boven
of die apen van jongens nu al begonnen, maar voor de
bestraffing geformuleerd was, hadden er een paar met hun
afscheidskreet ingestemd, de anderen meenemend . En opeens
was de heele logger van 't puntje van de voorplecht tot
aan 't roer toe een afscheids;roet : 't was of hij met zijn
vlaggen meewuifde met het armengezwaai en pettengewuif .
Ontroerend verklonk het veelstemmig geschreeuw over 't
water in de richting van 't havenhoofd, waarvan nog iets
teer-wits schemerde op den achtergrond van hoogen toren
uit roode daken en donkere boomgroepen.
Toen was 't ook genoeg geweest ; de vlaggen werden ingehaald ; de kok begon zijn victualie to regelen,,on de stuurman
wees K a n e zijn kooi die hij moest deelen met 'n ouden wandstaander . De een voor, de ander na kwam nu zijn zeepakje
aantrekken. De jonge branieschoppers van zooeven borgen, als
zuinige huismoeders, de zondagsche kleeren op en doschten
zich dra uit in vijfmaal afgedragen colbertjes, boezeroens
uitgestukt met zeven soorten blauw en alleronverwachtste
hoofddeksels, van politiemuts tot kaashoedj a met 'n derde
van zijn rand toe . De anderen verschenen meest in pilo,
erg verbleekt van 't wasschen, korte broek waaruit paersbekousde voeten staken in klompen, doch ook wel in 't

roodbaai of zwart laken, 't een zoowel als 't andere minstens
zeven en twintig maal verschoten .
Toen K u in e in ziju visschersplunje boven kwam passeerden ze juist 't fort aan den Hoek, dat zijn blauwe gepantserde kap, als van een reuzenschildpad, welfde tusschen
nieuwe huisj es en hotels . De zon was doorgebroken de
nevelen verijlend tot een blauwen wasem, die het mooiatmosfeerig maal-te, en blijde, vroolijke kleuren legde op
het lage land van groene weiden, molentjes en een dikken
stompen toren in de verte . Vlak voor uit, over 't sleepertje
heen en voorbij de pieren, wenkte de wijde zee, in frischmollige kleuren van grijs en lichtgroen, met witte kopjes
op de dansende golven . Aan weerskanten blonken Rollands
duinen, 44n oneindige wonderteere glans van geel en groenblauw, terwijI aan hun voet langs 't strand in lange slingerlijn
het brandingschuim glinsterde als sneeuw . Het sleepertje
gaf 'n schreeuw, gooide den tros af, zwenkte .
- Zeil op, mannen! riep de schipper, die den roertakel
in zoete bedrijvigheid aantrok of liet vieren .
K u, n e viel mee aan de touwen, en daar rees 't groote
grijze zeil, middenin de zwarte letters M A. 12 . De wind
uit den wal zette het dadelijk bol, en onmiddellijk werd de
logger levend, beurde zijn achtersteven wat uit 't water,
legde zich op zij en begon met zijn snoet in de golven to
duiken . Bedrijvig werd het aan boord ; een paar jonge
visschers begonnen 't grondwater uit to pompen ; de stuurman sjorde met een oudere de watertonnen en haringbennen
vast, en de kok kwamm uit 't kombuis met geweekte zoutevisch aandragen, die de jongens moesteii wasschen en
schoonmaken.
K u n e zette zich naast een paar andere op de vlootkist den rug tegen de hoog uit zee gebeurde verschansing,
liet zich genoegelijk op en sneer wiegen, en keek met
vreugde in zijn donkere oogen om zich . Hier stond meer
zee dan om de Schellinger kust ; zoo'n logger was wat
meer mans dan de beste blazer uit de Schellinger haven
en ze moesten hem hier maar eens kunnen zien, de oude
moeder, en Aukje, en oome .
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Tusschen den roertakel stond de schipper, zich verkneukelend in de mooie vaart van zij n heldergeboend logg ert j e,
zijn bovenlijf tegen de schommelingen van 't schip geregeld
en onwillekeurig inzwaaiend, met vroolijke oogen to zien
dat alles ging als gewoon . Gelach van de jongens en eenn
liedje van de pompers werd vliegensvlug weggeflapt door
den zilten, frisschen zeewind . Doorzichtig -groene zee, waarin
de zonnestralen schuin braken, ruischte alorn, brak schuimend tegen den duikenden en opsteigerenden
erenden boeg, Rep
spetterend, zachtsissend langs de verschansingen, en plaveide
zich in het zog tot een prachtig donker-groen vlak, als
doorzichtig porfier, wit geaderd door schuimkolkj es en
opstijgende luchtbelletjes . G estadig zakte de blinklijn van
Hollands duinen, en daarachter de grijze huisjes van Hoek
en wegnevelende stompe toren, en aldoor klom uit den
groenenden einder van witgekuifde golfj es, de zee, breeder,
wijder, eenzamer . Hooger rees de blauwe hemelkoepel met
de teerzilveren en violette kimmen, machtiger kwam de
wind aanwakkeren, als uit de oneindigheid en onwederstaanbaar in kracht, en al meer leefde, werkte, ademde
M A 12 als eenn levered sterkwillend wezen, als het 4enige
levende wezen in de eenzame, hemelhooge, oneindige woestijn
van enkel water, wind en zon .

Mistroostig stapte K u n e 't perron uit, 't kale plantsoentje door, Harlingen binnen . Uit vale, viesgestreepte
grijze lucht sloeg stofregen neer, onzichtbaar, Loch dik . En
in zijn ziel was het ook mistig en dik van neerdruklcende
gedachten. Nu had hij dan de heele haringcampage meegemaakt, en als vol matroos, wandstaander. Doch 't vorig
jaar, als oudste toen maar, had hij nog meer gemaakt . Goed,
daar was wel z'n bootwerkersgeld bijgeweest, maar 't had
dan toch vierhonderd guldentjes beloopen. En nu P Driehonderd twintig, en 'n motregen . Ja, toen hij dit jaar met

T j e r k de eerste reis op denzelfden logger had g evaren en
ze na tien in plaats van zes weken waren thuisgekonien
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met halve vangst, hadden ze al pratende over thuis en
trouweia, o,, emopperd dat ze nooit de driehonderd zouden
halen . Hij had ze nu, de drie briefjes, en nog acht rijksdaalders - maar T j e r k die met 'n Scheveninger schipper
was gaan varen, had misschien wel vier, vijfhonderd gemaakt .
Die zou er dan A u k j e wel niet meer mee lij men, want
hij had nu vaste verkeering met A u kj e, en ze had hem
laatst geschreven dat, nu de oude moeder ook al met de
vliegende rheumatiek in bed zat, zij daar elken dag kwa
redderen, maar abeleunig was het Loch, als hij minder dan
T j e r k had . Kijk, daar had hij nu maanden op geloerd,
hoe hij zou weerkeeren en hoe ze 't in den trein, in de
stad Harlingen, op de Terschelling, allemaal hem zouden kunnen
aanzien, dat hij thuiskwam, en vol briefjes zat . Doch ho
maar, die veekoopman had in den trein gelachen : - Zeker,
haring visscher ? Main ik ben in mijn hart 'n zeeman, hoor ;
maar m'n dokter zei : ik kon niet meer tegen de lucht, zie
je. En wel vierhonderd gulden verdieiid? Nou ja, ik zegomaar : 't slechtste van den handel is altijd nog beter dan 't
beste van den arbeid . Vierhonderd gulden, en nog gratis naar
de haaien!
Zoo, daar was hij dus in Harlingen, met z'n driehonderd
twiutig en 'n motregen . Toen hij uitging waren de bldren
nauwlijks aan de boomer, en nu hij weerkeerde waren ze
er af. Voor den haringvisseher was 't eeuwig winter, want
in de zes weken die hij lag in . De Baai, zag hij niet 44n
boom, en al was daar bij die Shetlandsche eilanden haast
geen nacht, zomersch werd het niet op die steile klippen
en grauwe rotsen. Toch gaf hem 't stappen door de stille
kronkelstraatjes, waar oudhollandsche topgeveltjes achter
eentonig-droppelende linden droomerig stonden tegen de
grijze lucht, een gevoel van tevreden herkeunen . En toen
hij over smalle grachtjes, bijna gevuld door 'n turftjalk,
kwam op de breede haven, waar grootsche pakhuizen en
oude huizingen van koopheeren in slaap waren gezonken
aan de stifle kaden, Oelde hij zich toch met z'n driehonderd
twintig . Ja, in Rotterdam was dat wel niets, daar hadt-je
meer, maar je zat d,-t6,r ook in de Nieuwe Vogelenza -ng! Eu

rook hij pier al niet de zee, die weeig-zoute lucht van
zeegras, mosselen, wier en drooggeloopen scharren, die heel
speciale lucht van zijn Waddenzee ? Trok die boven-alles
lekkere lucht hem bijna niet op 'n drafje voort, de haven
Tangs? Een brug over, even rechts, flog een brug over, en
hij had 't haast uitgeschreeuwd : daar lag hij, en daar
luidde de Terschelling al ! Wat motregen en driehonderd en
twintig : naar A u k j e zou hij, naar de oude moeder, en
naar A u k j e ! In stormpas gin g het de loopplank op, als
legde hij beslag op de Terschelling, en knikte tegen den hem
vroolijk herkennenden kapitein, als gaf hij permissie of to
varen . Resoluut kroop hij in de voorkajuit, bonkte zijn
zeelaarzen en bultzak op een bank, en wilde weer naar
boven . Maar daar zaten een winkelier en loods van Flieland, die hem half schenen to kennen, en nu dadelijk aanklampten :
Mooie campagne 'emaakt ?
Nou, bij ons is W y b e S j o e r d s t r a thuisgekomen
met vierhonderd vijf en twintig
K u n e voelde weer den mist van binnen opkomen
och neen, 't zijne was niets, en wat zou T j e r k wel gemaakt
hebben ?
Nijdig rukte hij uit, naar boven, en ging mistroostig
op een tros zitten .
Spoedig Rep de boot de haven uit, en no- voor ze den
stroomdam voorbij was, waren de torens van Harlingen en
de laatste witte huizen aan 't water verzonken achter den
grauwen mistmuur. Mismoedig zat K u n e to kijken uit
booze, beschuldigende oogen . Er gingen gele grondzeetj es,
met vuil schuim, to dik one vroolijk uiteen to spetteren .
Op den stroomdam van zwarte bazaltblokken, waarover
's zomers het levendig goedj a van meeuwen, lieven, tureluurs,
pluviertj es en sterretj es zoo vroolijk kon trippelen, om dan
met schel geschreeuw op to vliegen en neer to tuimelen
in de zonnige lucht, was het nu doodsch en eenzaam . Eon
enkele mantelmeeuw zat hongerig en triest op een baak in
elkaar gedoken, en K u n e knikte hem toe dat hij ook
zeker peinsde dat driehonderd twintig 'n motregen was .
Droog of nat, 'n braaf geldj e of 'n bel abberd fooitj e, wat

was het eigenlijk ? Out de baak van De Griendt, het oude
eiland nu bijna tot zandplaat afgevreten door de zee, raasde
een woedende branding, spookachtig wit in die gronderige
zandkleurige zee . Het water bruiste zwaarmoedig, dof en
bedompt, en de gele g olven stoeiden niet luchtig, maar
rolden met schor geraas over elkaar, als moede van het
woelen en wielen over het zand . Zelfs de wind was grauw
die maar aldoor met nieuwe nevelen kwam aanwaaien en
de boot voortstriemde . Als een donkeren wolk joeg de
wind de rookpluim van de boot vooruit in de nevelluchten .
De donkere boot joeg in ziel-beklemmende bestendigheid
van de eene grauwte in de volgende, als gedoemd zijn
donkeren rookwolk verder to brengen in de mistige n evelzee .
En op zijn tros voor zich uitstarende zag K u n e
ineens de mooie zeeen van zijn logger : die blauwe doorzichtige kristaldalen, out de Shetlandsche Eilanden, waar
beneden tusschen wiegende planten de visschen met zilverflikkeringen verschoten ; de groene zeetj es met de witte
schuimkopj es van den Dogger bij stil weer ; de diepblauwe
golflanden met groenig-witte schuimkrullen onder de gouden.
zonnige, Engelsche krijtkust ; de oneindige deiningen van
'n olieachtige zee, waarop de maan een zilverpad baande
voor feeenvoeten ; zelfs de donderende zeeen die vangballetj e speelden met de grootste stoomers en 'n loggertj e
overplasten en ranselden als moest het weg
alles was
mooier, dan hier dit gemodder van zandwater en nevelwind
en dit gemorrel tusschen bakens en tonnen over een zoutwatervijver, en .
Loch . . En toch, K u n e sprong van zijn
tros op, en snoof den weezoeten, modderigen zeewind op, en
vond dit je ware . Wel, de oude moeder was toch ook
geen dame van 't Haringvliet, en A u k j e geen juffertje
van de Hoogstraat en wat drommel, driehonderd twintig
was . . . Ja, wat was het ?
Hij liep naar voren . Jongen, wat danste de boot ! Het
water was donker geworden, zwartgroen glas ; ze waren
dus op de diepere Flieree, waardoor de Noordzee zijn
golven binnenstuwde . Links heuvelde Flieland op, vaagschaduwig door den grauwen nevel, en recht vooruit moesten
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niets dan grauwe nevel en zoo dik en vervelend als grijs
bordpapier, en daar werd het water al weer zoo gelig ! Of
hij 't ook herkende, of 't ook herkende ! Nog als van ouds
je neemt wat zee, zand en wind, en roert dat door mekaar,
en je laat dat zaakj a waaien als 'n grauwe mist, dan vaar
je tusschen de Waddeneilanden, en dan weet je eigenlijk
nooit of er nog fatsoenlijk water onder je staat, of dat je
al scharrelt over de Gronden . Neen maar, of hij 't herkende,
als bij moeder thuis. Ja, driehonderd twintig was wel geen
slomp geld
maar in de Willem Barendz was 't nog wel
een heele mood vol . uls die T j e r k . . .
De Terschelling toeterde tweemaal, en dof verzonk 't
geluid in den mist .
Waren ze d'r al? Zoowaar, daar was 't zaakje. Plat,
plat hoor ; die haven leek 'n slootje en dat duin, waarop
liefst de stormbal aan het baken, wat was dat klein, ineengeschrompeld, kinderspeelgoedje geworden ! Maar wat was
dat ? Langs de pier alle loodsbooten de vlaggen op, en in
de haven de visschers ook . En daar liet de Brandaris ook,
boven zijn grooten, grijzen romp de strakgetrokken vlaggekleuren vroolijk blinken in de grauwe luchten . Zou die 'n
oorlam g ezien hebben ? Neen, dan vlag t hij alleen, en n u
wimpelde alles . Zeker bezoek van den In specteur of 'n
hooge bij 't Loodswezen knikte hij, 't nu toch ook vroolijk
vindend dat hij geen uniform droeg . En op de pier stond
't heele dorp de bcot to wachten, loodsen in 't blauw,
visschers in verschoten pilo en boezeroenen, klompen en
kaashoedj es, kinderen en spelende jongens, eenn donker
en daarboven uit,
wemelend klompje in den motregen
een eenige parapluie . Hij was al herkend, en daar kwam
H y l k e Ward a al toegeloopen, vraagschreeuwende wat
hij gemaakt had.
K u n e schreeuwde maar terug dat hij van Maassluis
kwam, en dook vlug in 't vooronder, waar hij zoolang met
zijn spullen treuzelde, dat de boot gewend had en vastlag .
Want nu boven de zaligheid van het knusse herkennen
was de mismoedige onzekerheid teruggekomen : wat was

eigenlijk driehonderd twintig, en hij voelde zich als een sollicitaut die 'n onzeker antwoord gaat vernemen . Dan gooide hij een
ouden j utter zijn plunjezak om to dragen toe, hing zelf de zeelaarzen over den schouder, sprong van de voorplecht aan wal,
schoot Ian gs kijkers en vracrers keen, stoof de pier, 't klinkerpad
op, en de zandstraatj es in . Hier werd't warmer, en was de we6igzoete lucht van wier en zeeklei, zout en pik 'n wonderzoete
herkenning, waarvan hij echter nog niet ten voile durfde
genieteu . Daar, dat deurtje was het ; maar zoo laag, zoo laag?
Hij zou 't heele ding met 44n oppeuter over 't duin heen
in zee platseu . Hij moest toch vooral bukken, anders kraakte
hij de heele hut in elkaar . In 't donkere gangetje, dat
tegelijk voor bijkeuken, voorhuis en berghok diende, :nets
to zien, en op 't gevoel Rep hij het af, naar de kamer die
gekeerd stond naar de haven . Hij lichtte de klink, en wachtte .
Twee vensters zagen uit op zee, en tegen het eene
stopd Aukje, groot met haar kaper zich afteekenend tegen
de grauwe lucht . En ineens voelde hij de schreeuwende
begeerte naar haar, en plunjezak en laarzen neerwerpend,
sprong hij op haar toe, perste haar tegen zich aan, als om
ze dood to drukken .
- Mar jonge! Stil Loch, mim sle'ept!
- Treeje honderd tweintig! en toen hij dit angstig had
gefl uisterd, was hij al zoo bang niet meer of 't wel wat was.
- Treeje honderd tNveintig! riep, jubelde zij .
- Stil Loch, stil toch, mim slAept! plaagde hij nu
met schitterende oogen .
- Waa is dir, A u kj e ? klonk het vriendelijk kermend,
achter de gordijnen van de bedstede .
K u n e ging haastig, half beschaamd dat hij niet eerst
naar de oude moeder was gegaan, maar A u k j e kwamm hem
voor, sloeg 't bedsteegordijn open en fluisterde, jubelde :
K u n e is het mim! In hie had treeje honderd
tweintig gulden mij brocht . . . .
K u n e keek trotsch naar de vlaggende schepen, dat
die twee vrouwen 't zoo bizonder mooi vonden!
0 Goddank! klonk de vriendelijk kermende stem .
Jae, en T j e r k twa honderd vieftig . 'k Sizz'-je
I
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K u n e treej e honderd tweintig ! klonk het in haast wreeden
overwinningsjubel .
K u n e wou wel dansen en springen door 't dak peen .
-- Och Heere, wat hast toch mien gebed verheerd !
Och boine latte wie Loch God for tj anke ; 't is Gods work
in inkel genade . Och K u n e, wir biste toch ?
Het sterrelde K u n e voor de oogen, toen hij op de
bedstee toeging . Dat A u k j e nu al zoo trotsch was en zoo
vroolijk, maar dat de oude moeder zuiver God wou gaan
danken voor hem, dat was om verlegen to worden . . . . dat
was duizend, duizendmaal to veel ! !
IV.
We zullen gaan haa-haalle ! ! galmde het hol en
zangerig in den donkeren October-nacht op den logger
Vl. 3 7,, die met gestreken fokkemast aan zijn vleet lag .
We zullen gaan haa-haalle ! ! hergalmde de wacht, stijf
in zwart oliegoed en zeelaarzen, en al meebalanceerend met
den zwaaienden logger, terugstappend naar het schijnlicht
bij 't kompas .
Beneden in het ,orgel", het dompig vooronder, kwamen
uit een kooi twee laarzen kijken in 't gouden lantarenlicht,
en dadelijk wakker stond daar K u n e B o t, naast het
fornuis, klaar voor het werk . Uit dezelfde kooi kroop hem
T j e r k na, eveneens gelaarsd, de leeren mouwen nog aan .
Sinds K u n e dezen winter A u k j e getrouwd had, was
tusschen hem en T j e r k de onuitgesproken ijverzucht verdwenen, en den geheelen zomer hadden ze samen op Vl . 3 7
gevaren, als landslui en beroepsvisschers vertrouwelijk tezamen tusschen die uit sours rare hoeken bijeengewaaide
log gerbemanning . En T j e r k had 't K u n e niet misgund
dat K u n e voor wandstaander was gemonsterd, en dus
meer verdiende dan hij als oudste : de stakker had nu voor
twee vrouwen to zorgen . Terwijl T j e r k zijn wanten en
schootsvelletje opzocht, en K u n e zijn gele oliejas aanschoot, kwamen uit de andere kooien aldoor visschers krioelen,
sommigen in laarzen, anderen in korten broek en kuiten-

kousen, die ze in lompe klompen duwdeu, dan twee bleeke
groezelige jongetjes van twaalf en veertien jaar, de af houder
en de reepschieter, en eindelijk een knaap van zestien, de
jorigste .
Behalve een snauw als de een naar 't goed van den
ander greep, of een jongen hen voor de voeteun liep, werd
er niets gehoord in 't dompige mierenuest bij 't weifelend
lamplicht, op en veer dansend onder 't stormgebruisch . In
zwijgende bedrijvigheid haastten ze zich tot hun arbeid .
Ze waren al zes dagen op zee geweest, waarvan twee dagen op
den Dogger, en hadden nog green vischj e gezien . 's Ochtends
was het altijd mooi blak weer geweest, maar tegen den
middag was die barometer gaan draaien alsof hij den kolder
in de kop had - en zoo hadden ze met drooge vleet rondgezwalkt, totdat ze vanmiddag 'n gelegenheidje hadden
gekregen . 't Was wel Been blakke zee geweest maar de
barometer had niet al to gek credraaid, en op 't bevel van
den schipper : - jongens goof de vleet eens uit! hadden
ze gehoeraad, vroolijk in 't vooruitzicht van verdienste, en
van weer 't eerste braadtje gebakken haring .
Maar nu was het gedaan met hoerah-roepen . Die barometer scheen weer gedaald als een schietloodje ; de wind
kwam steeds harder aangewakkerd, als wou hij ze wiegen
't zou een zware haal worden! Maar vooruit : de vleet
moest nu binnen - het sloeg ook niet altijd in als 't on-

weerde - en na een oogenblik van bonkig gekrioel in 't
zwaaiende, dompige hokje, werkten ze zich vlug na elkander
langs het steilopstaande trapje op dek .
K u n e stond op den dansenden boeg en keek uit,
zijn olieJas toeknoopend . Bah, de nacht was donker geworden
als de dood, de wind kwamm bij rukken aangeschoten half
een gluipsche waakhond, half een dronken moordenaar
makende de kokende, grommende zee razend . Spookachtig
flitsten schamplichten van de scheepslantaarns over 't opsteigerende, diepdalende water, dat als een levende afgrond
met open mull het eenzame nachtelijke loggertje dreigde
to verzwelgen, en K u n e voelde weer opkomen zijn ouden
of keer van die gemeene zee. Tot een berusting gevende
0. E . V1 1
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den arbeid deed gaan, juist toen de schipper riep :
Kom
mannen, we zellen beginnen
K u n e keek om . Daar stond de schipper, een reus
met een kaashoedj a in den nek en een buik als een turksche trom, al aan de stoomlier, en dichterbij in de krebben,
zijn drie maats wandstaanders tusschen de twee lantarens,
en vlug schoot hij tusschen hen in.
De stoomlier begon to puffen en eentonig rikketikkend
de reepkabel to trekken ; het ophal en van het 'n half uur
lange net was aangevangen . Vooraan den boeg kwam door
de kluis de dikke reepkabel, waaraan het net rechtstandig
in zee had gehangen, langzaam naar binnen gegleden . Bij
't licht van een lantaarn stonden daar 'n matroos en de
jongste rap de platte knoopen, waarmee naar bov en de
de reuzendobbers, breel en joon, en naar beneden het net
aan de reep vast zaten, los to maken . Vlug werden dan de
breels en de joons gevleid in de jol, die binnen tegen de
bakboordverschansing stond, terwijl de reepkabel over 't
dek door de stoomlier werd ingepalmd, en het net in zee
langs stuurboord door de wandstaanders werd opgetrokken .
Met zijn borst over de stuurboordverschansing lag T j e r k,
de oudste, het net bij to halen, dat het niet afdreef ; een
zwaar werk nu de logger zoo danste. Achter de stoomlier
nam eenn jongen, de of houder, de ingepalmde reepkabel in
ontvangst en stuurde hem 't open reepruim in, waar de
reepschieter, de kleinste jongen, de reep tot een reuzentros
opcirkelde, terwijl de door de wandstaanders ingetrokkken
en leeggezwiepte netten over de koksrol in de nettenruimen
liepen, waar de kok ze zat binnen to halen .
under 't gerikketik van de stoomlier kwam aauhoudend
de reepkabel aan boord uit de diepte aangeschoven, meebrengend den zilveren buit, die aller aandacht en werkkracht
vroeg, uren, uren lang, den geheelen nanacht en meest den
morgen erbij . Eentonig was eigenlijk alleen 't zagend
gezucht en 't metalig getik van de stoomlier, want apart
en stipte oplettendheid eischend was ieders werk . Kwik,
tierig, raphan dig sprong, schoot de jongste toe op den
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binnenkomenden reepkabel, om breel of bevlagde joon of to
steken van then aparten knoop, waarmee ze waren vastgelegd
aan de reep, en ze dan vliegensvlug to vleien in de jol -en dit met nooit aarzelende vaardigheid om niet knijp to
raken met de heele boel . Zwaar, stug, griezelig, vergeten
en gevaarlij k was de task van den oudste : half buiten
boord liggend boven de donkere zee 't van haringlevende
net lan gs de verschansin g to leiden, de oogen altijd in 't
woelende, voortsleurende water . Dankbaar, kloek, van
prachtig e, bijna pralende stoerheid was 't werk der wandstaanders ; de binnengeheschen netten leeg to zwiepen,
zoodat de spartelende haring neerviel en opvloog en omstoof
als eeii levende zilverregen ; en bij eenige vangst van overstelpenden rijkdom, want eer de eerstneergevallen haring
den doodstrijd had gestreden, 't lijf krampachtig als een
sikkel krombuigende, de staart ratelende en happend met
wijd-open-bek, was er reeds weer een nieuwe zilverregen
neergepletterd . Zoodat de kloeke wandstaanders, 't eene
plompgelaarsde been afhoudend vooruit, met gestrekte
stevige arinen achteroverhangend aan 't uitgezwiepte net,
en 't heele oliepak, tot het gezicht toe beplakt met parelende
schubben de eigenlijke visschers schenen, die met bovenmenschelijk;: gemak, als waren 't lachende Tritonen, de zee
leeghaalden, en voor de pret zilveren haring deden dansen
tegen de vangnetten op het dek, en zichzelf en den geheelen logger tot het topj e van de mast toe versierden met
parelsnoeren rosetten en grillige guirlanden van zilveren
schubjes.
Maar prettig was nu niet het binnenhalen van de vleet
op VI . 37 , wel prachtig, van een g eweldige, beangstigende
pracht . Vier goudgehelmde, goudgepantserde reuzen, zoo
stonden tusschen de twee krebbelantaarns de wandstaanders,
leeg zwiepend de netten, met kreunzuchten getrokken uit
de zwarte, loeiende zee, en met grimmig neergezette beenen
zich vastklampend aan 't wild-slingerend dek . Op den
boeg, in den schijn van 't seinlicht schoot, met goudglanzen
over zijn oliegoed, en dan weer wegduikende in donkere
schaduwen, de jongste of en aan bij 't klaarmaken van de

reep en 't of knoopen van de breels . Rembrandtiek glansden
de drie lantarens, twee bronnen van goudend licht in de
donkere duisternis. De zwarte nacht lag alom als een
almachtig ondier ; de wind kwam aanloeien en stommelde
en rukte grommend verder, als woedend die lichtj es niet
to hebben kunnen uitblazen ; en de zee raasde en brulde
en allen nacht, en wind en zee
bij ziju eigen gedaver
stonden daar met groote, doode oogen orn die lichtbron
zoo zwak en wankend op 't zwalkende, in de eenzame
duisternis verloren scheepj e -- en toch zoo machtig . Want
die lichtbron deed leven . Volbelicht deden de waudstaanders
hun mooie werk trots angstgehuil van den stormm over de
druischende zee, hun van inspanuing roode koppen door
't lantarenlicht rosbrons gebrand onder de gouden helmen ;
en aangestuwd door de felle lichtpriemen van 't sein op
den boeg, deed de jongste in koortsigen haast de reepkabel met zijn zilverbuit klimmen uit zee die door de
schamplichten spookachtig verlicht met groene glanzen den
haring nazag, maar moest afstaan, moest afstaan aan 't,
dappere loggertje . En over T j e r k, den oudste, weifelde
beurtelings de gouden gloed van beide lichten, over zijn
rug en buitenboord hangend bovenlijf, of viel een enkelen
keer, als 't schip soms diep onderuit schoot, met onwezenlijk
geglans in de donkere zee over de van zilveren haring
levende netten . Zelfs tot in de ruimen waar reep en kabel
weer werden geborgen vielen de gouden lichtvlakken levenwekkend .
Hoe donkerder de nanacht glom dreigde, en hoe bulderender de storm over 't visschende loggertje voortraasde,
des to kloeker word er voortgewerkt . Want de vangst was,
prachtig ; de wandstaanders hadden zulke zware netten leeg
to zwiepen, dat hun 't zweet stond op de rosbronze gezichten, en ze tot de enkels stonden in de als een gestadige
regen neerpletterende haring . T j e r k werd het haast to erg,
het net dat al zwaarder neerhing, alsof in elke maas zich
een haring met de kieuwen had vastgewerkt, aan to houden
tegen de verschansing
maar nu juist moest hij de wand-,
staanders 't mogelijk makers de loodzware netten uit zee te-
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hijschen, en dus vasthouden, vasthouden, al kraakte hem de
borst als de logger met een onverwachten zwaai uit zee
oprees, en hij Loch de netten niet mocht laten schieten .
De hartstocht van het veel vangen, van het al maar meer
vangen zwiepte hen allen . voort, van den schipper tot het
reepschietertje toe, en dat 't nu juist zoo buitengewoon
bind nu het zui k doodsgemeen weer was, maakte hen prettigtrotsch, leuk-overmoedig . Jawel, donker als de dood was 't,
en rauw was 't, rauw als 'n dronken Engelschman, maar
als de haring in je netjes moest zitten, dan zat hij d'r in,
gepakt, al gevleid in 'n kantje, en dus halen maar, halen
maar . . . .
Een hulpkreet . . . even angstige stilte . . . en :
Man
overboord ! schreeuwde K u n e in doodsangst, wijzende op
T j e r k , die over de verschansing was geslagen .
't Was T j e r k to machtig g eworden ; aldoor zwaardere
nettenn bij boord to houden en aldoor heviger gedans van
den logger dat hem aftrok van de netten die hij Loch vast
moest houden. Reeds een s had 't net hem van dek gelicht,
zoodat hij, met z'n bulk op de verschansing boven de zee
balanceerend, 't angstzweet voelde uitbreken en zich reeds
zag vallen
maar een golf had 't net, en daarmee hem
teruggeworpen, en weer eenmaal 't dek onder de voeten,
vond hij 't juist prachtig dat die netten zoo stikvol zaten
en dacht hij niet aan 't op to geven . En in vroolijken
werkgreep had hij zich vastgehaakt aan een nieuw net, dat
werkelijk inaas voor maas moest vol zijn, zoo onbewegelijk
zwaar als 't was, maar juist toen 't hem stevig in de vingers
had gezeten, had een golf de logger op zij gekwakt . Hij
had -no- getrokken dat zijn armen kraakten, maar hij was
al op de verschansing gesleurd en toen hij, om hulp roepende,
zich had willen loshaken, had het net met een valschen
ruk hem over boord geslingerd . . . 'n Ondeelbaar oog enblik
had hij op zijn hoofd gestaan en heel even, maar heel
duidelijk tegen den zwarten nacht de gouden wandstaanders
gezien op 'n vloer van levend zilver
en was toen naar
beneden geschoten . Proestend boven gekomen en tot zijn
verbazing, trots zijn oliegoed, dadelijk kunnende zwemmen,

zag hij op den van uit zee hoogen en helverlichten logger
de manners in de weer hem to helpen . Maar hoe onhandig,,
lomp ! Wat, zou hij zelf aan boord moeten komen, en hen
voordoen hoe ze die lijn en die schop die hem nu niet bereikt hadden, moesten werpen ? Maar terwijl hij dat scherp
zag, overviel hem de doodsnacht . Wanhopig voelde hij
looden zwaarte in zijn gelaarsde beenen ; hij kon ze noch
meer naar zich toehalen, noch wegtrappen . 0, o, ze wilden,
ze moesten, ze zakten naar beneden, als getrokken . Hij
schreeuwde van angst, sloeg dubbel snel met zijn . armen,
maar voelde zich zinken . . . .
Dat K u n e had geschreeuwd
Man overboord ! was
ja, uit angst voor T j e r k, maar niet minder uit wanhoop
dat duizende dingen hem 't redden van T j e r k beletten .
Kon hij dadelijk toespringen, hij zou hem een staak toesteken, een lijn omgooien
maar ontzettend ! hij stond
tot zijn enkels in de afschuwelijke brei haringen, de vangnetten versperden den weg, en hij zou op dat zwaaiende,
gladde dek uitglijden. Toch het probeeren, en nog eenMan overboord ! schreeuwende en naar T j e r k
maal :
wijzende beurde hij zijn laarzen uit de weeke brei, uit de

krebben, deed nog een zwaaienden stap en tuimelde toen
neer schuin tegen de vangnetten in de glibberig e haring
massa . Toen hij opgescharreld was, en over de verschansing
hangende met angstoogen T j e r k zocht, zag hij met schrijnende wanhoop then reeds zoover afgedreven, dat zijn oliegoed in 't heldere water nog maar een zwak weerschijntje
gaf van 't lantarenlicht . En o wee, daar beg on hij to
zinken ! o God, daar zonk hij!
Goddank, daar floot een
lijn door de lucht ! Die kwam van den schipper bij de
stoomlier, en hoerah, T j e r k scheen hem to pakken, want
de lijn strakte en met zijn heele wezen hing K u n e over
de verschansing to kijken, als moest zijn kijken T j e r k de
kracht geven de lijn vast to houden . Doch op 't zelfde
oogenblik dat de lijn stijf stond, kwam
o waarom toch
kwam van achteren uit den nacht een hooge golf aanhollen,
die den logger spelend om- en op gooide, toen in de diepte
neerplofte, en daarna met breed-statig geraas uitbruisde .

39 -Eijn afgeknapt ! kionk bet dof-angstig.
vie is bet ? ?
De oudste .
En ja, daar kwam de lijn slap aangeslierd . Waar
T j e r k had gelegen, nets meer to zien dan wildwoelende
spooknacht .
T j e r k, zwemmen ! bulderde K u n e maar geen
autwoord . Niets dan 't geloei van den wind, en 't geraas
van de zee, flu ineens kalmer .
Eindelijk richtte K u n e zich op
en zag de geheele
bemanning gebogen over de stuurboordverschansing in zee
turen . . . . en dann den schipper weer teruggaan naar de
stoomlier.
't Is gebeurd, mannen ! en als geslagen zwaaide
ieder over 't dek, waar de dood nu woonde, naar zijn plaats .
Voorwaarts, mannen ! kionk bet beverig, kleintjes
in jammerende berusting ;
Sander is oudste ! en van
den boeg nam de matroos, die den jongste geholpen had,
Tj e r k s plaats in .
0 moeder, moeder, 'k wil naar huffs ! kionk scherphuilerig bet kinderstemmetje van den reepschieter, boven
bet donkere geloei.
Maar de schipper zette den hef boom en stoomlier open ;
de machine begon to puffen, en rikketik, rikketik kionk
het van de stoomlier, die den reepkabel weer inpalmde .
Niemand verzette zich tegen 't doorwerken ; bet gevaar in
dit rauwe weer bij bet binnenhalen van de vleet onklaar
to worden dreef hen aan. Maar K u n e zag hoe de wandstaanders beefden, evenals hij, en hoe de netten als uitgebibberd werden, terwijl uit 't reepruim bet angstig gesnik
van bet jongetje bleef klagen door 't stormgebulder been .
Bibberend bleef K u n e doorwerken, overvallen door
de onontkoombare ellende van bet leven . Hij voelde zich
in een hoek gesmakt door dat zwarte, donderende gebruis
en wreed uitgelachen : Wie haalt 'r zijn brood, uit zijn
graf ? Wie gaat werken op zijn eigen graf ?
En de zwarte wanhoop wilde over hem komen dat hij
zich ook maar moest laten zinken in dat diepe graf --
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hij moest er toch eens in
waarom dan niet dadelijk ?
Maar kalm en welbewust, niet slechts uit levensinstinct,
doch met een ongekende helderziendheid weerde hij die
wanhoop af. Neen, hij zou niet sterven, niet zinken in
zee . Niet omdat hij sterker of beter was dan T j e r k, o
neen hij voelde zich klein, en bibberend
maar omdat
het niet moest en niet zou . De zee had nu 't hare, had
voor die prachtige vangst jaloersch wraak genomen, levee
voor leven -- God zou de zee niet meer laten nemen .
't Was hem, of hij met .Ae
u k j e en de oude moeder door
'n storm zou kunnen zeilen, zonder dat de zee hue iets
zou doers . Zijn vroegere afkeer en angst voor de zee waren
voorgoed weg. Niet dat hij ze nu mooi vond . 0 neen, hij
had haar nu g ezien in de valsche oog en ; maar vreemd, nu hij
haar ergste gezien had, was hij niet meer zoo zenuwachtig
voor haar. Ze moest nu eenmaal zoo zijn als ze was --hij zou zich om haar niet meer schichtig maken, en of ze
mooi of valsch deed, op zijn tellen passen en zich stevig
houden .
Het begon to schemeren ; de nacht week terug meer
dan dat de zon opkwam . De zwarte nachthemel bleekte
op, maar bleef dik bezet met lagen van zware wolken die,
grijs op grijs, elkaar voorbij jaagden . De wind was opgetrokken, de zee begon of to slechten, en het wend
killer. Stroef en nuchter ging de eenzame logger zichtbaar worden op de grijze zee . Het oliegoed der mannen
goudglansde niet meer, en kleintjes stonden ze aan hun
werk, dat nu zoo nietig scheen . Ook de zilverglans der
haringen was matter, beslagen en bloederig doorstreept .
En waar in 't oosten nog een zwak morgenrood begon to
lichten, werd het droevig -eel en weemoedig-violet .
Dof en moede werkten de visschers door ; de laatste
joon kwam al aangedanst op de grauwe golven, de reep
schoot vlug over 't dek het ruim in, en 't binnenhalen
werd al zwaarder, hoewel de vangst minderde . 'Want dadelijk
na die stikvolle netten, die T j e r k in zee hadden gesleurd,
waren ijlere gekomen, en die de wandstaanders nu uitzwiepten waren geheel leeg . Nu, de vangst bleef ruim,
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dat de mannen er niet, of boos naar keken .
De laatste joon was binnen en de logger, nu los van
zijn vleet, begonn stuurloos op en neer to zwaaien, waarop
de schipper hem wat vastigheid gaf door den mast op to
zetten met klein-zeil . Het luik van het haringruim werd
opgelicht, en de haring van het dek met groote houten
schoppen daarin geschoven . Daarna sloegen de mannenn
putsen overboord, en ranselden het water over 't dek, tegen
de verschansing, over do pompen ; want letterlijk alles zat
beplakt en besmeurd met schubben en bloedig slijm.
Dan met bezems en zwabbers er op los geboenderd, want
ze wilden niet weg die bloedige schubben . Maar zwijgend
ging heden dit anders vroolijk-luidruchtige schoonmaken ;
ze dorsten elkaar niet aankijken, als schaamden ze zich .
Dan het of iegoed uittrekken, natceputst en afgeboenderd,
aldoor als in schuldig zwijgen .
- Schaften 1. riep de kok uit 't vooronder . Een enkele
wilde zich uitrekken, als om to beginnen aan welverdiende
rust na een nacht werken, maar scheen zich to bedenken,
liet met onhandig gebaar zijn armen zakken, en norsch,
bedrukt daaldenn ze achter elkander in 't vooronder .
K u n e dronk 'n kom thee, maar kon geen eten
binnen krijgen . Hij zag nog maar altijd T j e r k's oliegoed
spookachtig glimmen in de zwartdonkere zee, enn zag hem
dan zinken, voelde hem dan zinken, wegzakken in diepen nacht .
Om hem heen hoorde hij met droevige, gebarsten stemmen
vragen en antwoorden hoe het gebeurd was . . . . Dan kon
hij ineens met verschrikte oogen opkijken, waarom T j e r k
zelf niet meesprak, om beschaamd en verlegen weer voor
zich to kijken .
Hij was blij toen 't schaftuur voorbij was, en ze naar
boven gingen kaken ; ook zijn maats vielen gretig op 't
werk aan, voor afleiding . Dra tolden en rolden er zestig
leege kantjes en vijftien zouttonnen over 't dek, die aan
weerszijden tegen de verschansing werden geplaatst . Op
planken, op 't middendek gingenn de kakers zitten ; vlug
werd 't kaakmesje, met een lus om de pots hangend, in de
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bewante hand genomen, de haring, met den bulk naar
boven uit de voor hen staande wand gegrepen, het scherpe
lemmet onder de kaak gestoken, met 4en ruk 't bloederig
ingewand er uitgewipt, in een mand gekwakt, en de gekaakte haring in een andere gekletst . Was 'n mand vol
gekaakte haring, dan keerde een ander visscher ze in den
warrebak onder 't geroep :
Er in ! Een zouter roerde dan
met den warleutel grof gelig zout door den haring, en liet
dien van den schuinstaanden warrebak in zijn mandje glijden,
roepend :
Er uit ! en ging hem dan in zijn kantje vlijen ;
een laag zout, een laag haring, tot het tonnetj e vol was .
De leege manden werden dan gevuld uit het haringruim,
waar met groote houten schop een visscher aldoor maar
nieuwen voorraad schepte in de manden der kakers, daarbij
hun naam roepend, als waarschuwing voor 't gespetter van
schubben en haring . Nu en dan werd er een mandje met
bloederige ingewanden overboord gegulpt, waar dadelij k
joegjachtende meeuwen onder frisch gekrijsch op toe tuimelden, er soms mee wegvluchtten over de grijze, van den
n achtelijken storm nog onstuimig deinende morgenzee .
Eentonig, machinaal ging het werk voort . Weer werd
alles beplakt met de rondvliegende schubben ; alles nu ook
besmeurd met bloederig ingewand en slijm . Maar geen liedje
werd geneuried, Been ruzietj e opgezet en bijgelegd, g een .
gezouten aardigheid verteld, en 'n half uur lang werd er
Er in !
niets vernomen dan 'n mokkend zwijgen en 't saaie :
Er uit ! Norsch keken de weerharde gezichten voor zich,
als boos, beleedigd door dien wreed en dood van dien jongen,
gezonden T j e r k.
Opeens dreunde er een vloek, met woedenden nadruk
uitg ebruld door een kaker, die opspringend zijn gekaakten
haring in de mand neerkletste, en dan, de vuisteu gebald,
om zich keek, de uitdagende oogen wild in 't groezeligzwarte ongeschoren gezicht, vreemd getatoueerd door zilveren
schubben . Niemand zei wat . D' een mocht wat mompelen,
'n ander z'n haring nijdig in de mand neersmakken ; ze
begrepen 't wel van H e i n . Die had zitten foekeren over
T j e r k, stikum den duivel ingekregen over zoo's gemeenen
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dood, en toen was hem de gal overgeloopen ; ze begrepen
het to goed ; 't was al mooi dat ze zwegen .
Na een tijd zei de schipper, niet als vermaan tegen
H e i n, maar als vaderlijke raad, gericht tegen 'n denkbeeldig
gehoor : 'n Mensch moet zichzelven niet verpesten ; anders
krij gt ie 't niet zoo goed, als T j e r k . Want T j e r k was
'n beste jongen, 'n boven ste beste .
Dat woord klaarde de donkere atmosfeer op en bedaarde,
ook H e i n ; en K u n e bedacht dat het toch goed was
onder 'n stichtelijken schipper to varen, en dat die Zondag
bij den dienst wel een hartig woordj e over T j e r k zou zeggen .
Losser, niet zoo stug ging nu 't werk ; tusschen het
Er uit ! Er in ! werden de jongens eens gemoedelij k uitgescholden, of de kansen berekend of de vleet 's middags
zou kunnen uitgeschoten worden . Spoedig waren de zestig
kantj es gevuld en in 't ruim geborgen, waarop weer het
dek en elke visscher nat geputst en gezwabberd en geboend
werd, om schubben en vuiligheid weg to krijgen . Daarna
gingen alien naar 't vooronder schaften, en K u n e vond
't best dat hij de wacht had . Eten, zonder T j e r k, kon hij
niet, slapen nog minder .
Eenzaam stond hij aan 't roer . Vlug danste Vl . 37
over de grijze zee . Kalm kwamen en vergleden droef-stille
wolken, maar in de lange g olven woelde nog de onrust van
den nachtelijken storm, zoodat ze meer raasden en tegen
elkaar opklotsten dan de wind ze joeg . En in de atmosfeer
was 't ook nog onrustig, of alweer rumoerig. Ze zouden de
vleet wel niet schieten, dacht K u n e. In de verte laveerden
nog een paar andere loggers, die er uitzagen alsof ze niet
voor de reep hadden gelegen, en deden alsof ze vandaag
en de roetpluimen van een
ook niet zouden visschen
grooten stoomer lag en als platgeslagen op 't water . Neen, de
barometer zakte weer, en van visschen geen sprake . En
zoo den roertakel heen en weer trekkend kreeg K u n e
voor 't eerst de gedachte dat 't tool een heel bestek en
drommels gewichtig werk was zoo'n logger in je vingers to
hebben, en als hij nu en dan den uitkijk op de voorplecht
wat toeriep, klonk hem zijn stem zorgelijk, schipperachtig .

Het kwam uit zooals K u n e g edacht had . Toen de
middagslaap uit was, werd de vleet niet g eschoten, en teg en
den avond wakkerde de wind aan . De visschers verheug den
zich kinderlijk dat ze als avondeten gebakken haring met
rijst gingen eten ; maar K u n e voelde weer dat hij nog
niet tusschen de anderen kon gaan smullen
hij zou wel
op 't vuistj e wat eten, en de wacht houden .
Snel kwam de schemering dalen, en toen de vuren
eenmaal waren uitgezet, liep de logger weer al s een bizonder
levend ding in de doodsche duisternis, dwars door de bruisende zeeen . K u n e had er schik in zoo'n vaart als hij
liep ; toch wel neg en knoopen in 't uur ! Jawel, hij had 't
al gezien het hoog e, roode vuur, waarvoor de uitkij k hem
waarschuwde
hij kon er nog best dwars voorheen . Maar
opeens zag hij dat roode vuur op hem toevliegen, boos
flikkerend als 't oog van een helsch monster . Verkillend
van schrik, stond hij stokstijf met groote oog en to vreezen
hoe 't moest gaan . . . . Net als de logger het nog dacht
to ontglippen, zou dat monster zijn snoet in hun verschansing
zetten, 't logg ertj e kraken als 'n olienootj e, het dan order
den voet loopen, en niet eens achterom kijken, evenmin
als 'n mensch 't zich aantrok als hij 'n beestje doodtrapte .
En misbaar maken hielp niets ; zoo'n salamander, als hij
al niet to dronken was om hen to zien, kon toch z'n dolle
vaart niet inhouden . Een ijzige ontzetting over zijn hulpeloosheid deed hem rillen, maar tegelijkertijd voelde hij dat
hij hemel en aarde, alle machten aanriep om hul p . . . en
overstag !
daar hoorde hij zich kalm commandeeren :
Hij gooide 't roer om en takelde het vast ; de logger
maakte een statigen zwier, en stond dan even to steig eren
op de golven ; het zeil flapte, roffelde en knalde besluiteloos ; de uitkijk kwam toegesprongen, samen zetten ze bij
de zijschamplichten van hun vuren de schootlijnen vast
aann den bolder, kalm, ineens, en gem akkelij k, en g in g en
weer naar hun plaats.
Met groote oog en stond K u n e aan 't weer onttakelde roer ; hij kon niet begrijpen dat hij dat zoo ferm
gedaan had . De schipper, op 't vernemen vann overstag gaan

uit 't vooronder gesprongen, had niets to doer dan goed
to keuren. Hoor, daar was een vreemd geluid van golfge
klots echoend tegen ijzer, daar naderde in de duisternis
een nog dreig ender donkerte, ineens helverlicht door 't
roode vuur en de kajuitlichten
en dan schoot als een
alles verpletterend lichaam, log en toch levend hen een
groote stoomer voorbij . En K u n e ziende dat ze juist in
den grond zouden geloopen zijn, had hij niet gewend,
beefde nog van 't gevaar, als door 'n wonder ontsprongen,
en trilde teg elij k van vroolij kheid dat hij dat zoo flink
gelapt had, en dat de schipper hem een fermen zeiler zou
vinden .
En toen kort daarna de wacht weer werd afgelost,
voelde hij zich lekker moe om to gaan slapen, en lachte,
't roer overgevende aan G e r r i t, van huis uit 'n boerenarbeider :
Nou, zie maar dat je koers houd Oost-ten
Zuij en-Oost. Maar denk er aan, 't is geen kip of kalf ; 't is
een logger, hoor !
Bof ! Ku n e bonkte tegen den kooiwand aan . Bof !
en tolde toen de kooi uit . Opkrabbelend, greep hij slaapdronken om zich heen, maar was dadelijk wakker . Want
zoo dol als de schuit nu danste ! Laarzen, jekkers, oliej assen
bungelden hem om de ooren, en klapten tegen kooiwand en
beschot . Uit de andere kooien kwamen ook laarzen en
vragen, halve vloeken en verschrikte gezichten
en 't
was een luidruchtige, angstige verwarring . K u n e schoot
'n jekker aan, bond z'n zuidwester vast, en wrong zich
naar boven, maar wend dadelijk tegen de verschansing aangeplakt en door een buis water druipnat gekletst . Van aanvaring was geen kwestie
maar kon 't op een droogte
van den Dogger zoo spoken? Door de takelage huilde een
woedende wind, en geesn zee, maar ziedend schuim stoof
aldoor over den hopeloos slingerenden logger . Maar erger
dan zee en wind, was 't helsch gehuil : een gesis, alsof
duizend stoomketels waren opengezet, overloeid door 't
dondergeruisch van dreunende watervallen, waardoor doffe
kanonschoten en alarmklokken klonken . Krampachtig zich
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vastgrijpend aan verschansing en touwen schoof hij over 't
gladde dek, nu duizelig hoog opgetild, dan neergesmakt in
't ziedende schuim, doof van 't donderend geweld, zwaar
en half stikkend van 't hem steeds overstelpende water .
Juist toen hij bij den roerganger kwam aangezeuld, zag hij
den schipper uit de kajuit gekropen en hoorde hem den
roerganger toebulderen : -- Gooi je roer om !
Nu zich keerende zag hij 't in eens : den boeg heelemaal
onder 't schuim stoof de logger met volle zeilen de branding
in ! Branding, de felste branding was het ! Zag dat die
stomme melkboer dan niet, die maar altijd recht toe zeilde ?
Branding kon toch ook niet ! Waren ze geen mijlen en
mij len uit de trust ?
Altijd koers 'houen ! bulderde de roerganger terug
tegen den schipper, stijfkoppig doorzeilend :
dat licht
strakkies rood . . . . 'n stoomboot . . . . nevelbanken . . . .
Gooi . . . .
Bof ! Bof ! Een schok, dan nog Een die den logger deed
trillen tot het puntj a van den mast en den schipper,
die op den roerganger wou toeloopen plat op dek wierp .
Hij rolde teg en K u n e aan, sloeg dezen van de been en,
een buis water stoof over hen heen
en VI . 37 was gestrand . Armzalig lag de logger, midden in zijn loop reeds
dadelijk halfscheeps op 't zand genet, to stooten, rillend
to wurmen en op en neer to zwaaien, en daardoor zich in
to graven in 't eigen graf, als 'n wild dier, dat in wreeden
knel gevangen, juist door woed end gewurm zich to vaster
wringt in de vervloekte gevangenis .
K u n e krabbelde op en knipoogend tegen 't afdruipende water zag hij den schipper toeschieten op de schootlijnen, en tegelijk anderen uit 't vooronder onbevolen mee
aanpakken . Hij schrok er van zoo noodig als 't was ! Een
wonder dat die krakende mast in 't woedende gebrul van
den storm niet afgeknapt en met tuigage en al in de
branding was gesmakt . En mee de natte touwen wringend
van den bolder werd hij kalmer, en vroeg zich wat die
roerganger toch met dat licht en die nevelbanken had
bedoeld en : Reng ! Reng ! daar zeulde 't zeil langs den

zwaaienden mast naar beneden op een hoop en daar . . . .
Wat 'n schitterlicht op 'n paar mijl afstands! En daar die
donkere streep
nevelbanken, dacht die melkboer?
Wat - op zij, van het schitterlicht lager, een klein rood?
Het duizelde hem - dat licht, o wee, was dat niet de
Brandaris? En die nevelbanken . . . . Maar weer stoof een
stortzee schuimend over hem, en wierp den logger opzij,
zoodat hij niets zag dan de duisternis omhoog, waarin
't even begon to schemeren . Dan teruggeslingerd, schitterlicht, rood vuur en heuvelende streep opnieuw fel voor zich
ziende, overviel de herkenning hem als hoogste blijdschap,
maar daaroverheen als de donkerste wanhoop - want dat
vaste vuur met zijn bijlicht was de Brandaris, want die
nevelstreep waren de Schellinger duinen, en de logger was
gestrand op de Schellinger Gronden, op 't Zeemans Kerkhof! En opeeiis bulderde hij zijn wanhoop uit in den kreet :
We zijn over de Gronden geslagen en zitten op den
Noordsvaarder!
A l s een don derslag viel Kune's woord tusschen de
mannen, die nu allen op dek waren - een oogenblik zweeg
hun rumoerig angstgeschreeuw, heerschte almachtig het
sissende, dofziedende brandingsgebruis en zagen de mannen
ontzet om zich . De Noordsvaarder! Zij herinnerden zich de
gruwelijke verhalen van dit Zeemanskerkhof, waar de schepen
drie, vier boven elkaar in zand gezonken waren, vroeger
er zelfs opgelokt door de Schellinger strandjutten, de
,,vingerafbijters", die een koe met licht tusschen de hoorns
langs 't strand jaagden, om uit de koers geslagen schepen
to beduiden dat er een schip voer in diep water
Z ij
op de Noordsvaarder!
En dan barstte boven het brandinggebruis het angstgeschreeuw weer los :
- 0 God, help toch, help toch!!
- Boot uitzetten!! Kom Arie, G err it, pier boot
uitzetten! !
- Waar zijn we Loch ? 0 moeder, o moeder! jammerde
een jongensstem .
bog stored daar de reusachtige schipper nu aan 't roer
C5

maar ver weg, als ging hem dat rumoer en die branding
niet aan, en had hij genoeg to doen met 't sturen van
zijn logger.
K u n e wachtte nog op de zware schipperstem die
kalm boven branding en menschenrumoer zou uitklinken,
maar toen er niets kwam, commandeerde hij met dreunende
stem : -- Schipper ! Flambouwen !
Met zwaaide hij naar de kaj uitstrap, liet er zich inglijden, trok 't veeren bed uit 's schippers kooi, gooide de
petroleumkan er op leeg, en sleepte het de kajuitstrap op,
achter zich aan . Daar hield hij er een lucifer onder
en
trok, toen de petroleum ontplofte, 't bed op dek . Eerst
sloeg de wind de vlam veer, zoodat die snorrend, als terugkroop in de matras ; doch nauwelijks liet de wind even af,
of hoog sloeg de vlam uit, met lenige vuurtong bliksemsnel
opvliegend in de duisternis, om dan sterker geworden niet
meer to wijken voor den wind, maar met flakkerslagen haar
wapperenden lichtvlag to laten waaien over 't zwaaiende
dek . Hel verlicht stond de schipper aan 't roer, hoog in
zijn zeelaarzen, forsch, zijn machtig lijf in blauw baai, en
blootshoofds, uit kooi gestoven, om zijn logger in den dood
to sturen . Aan den anderen kant de radelooze bemanning,
sommigen in oliegoed, anderen in slaapkleeren, een enkele
met zijn kistje onder den arm om dat to bergen, en op
alle g ezichten de schrik voor den dood .
Maar K u n e stond aan de verschansing en tuurde den
nacht in naar den Brandaris .
En plots, naast het schitterlicht, steeg statig, zichzelf
den nachtkoepel instierend, een vuurpijl omhoog, al hooger,
als iets zoekend, stond stil, en brak zijn licht in roode
vonkjes die vallend uitdoofden .
De Brandaris heit ons gezien ! klonk het vreugdecommando van K u n e . Weer kwam een brandinggolf aangebruisd over den logger, maar de mannen het resultaat
zien de van 't flambouwen, stoven uiteen om 't vuur to
voeden en to beschermen tegen het water . Op de half uitgedoofde matras werd de petroleumlamp uit de kaj uit geworpen, oliegoed, lantaarns, wat er brandbaars to grijpen
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hoop.
Maar K u n e bleef over de verschansing naar 't
schitterlicht turen en zag nu dat tegen 't eerste grauwe
schemerlicht de Brandaris zich zwart begon of to teekenen ..
- De tweede vuurpijl! Iffulp getelegrafeerd I commandeerde hij, wijzend naar de lichtstreep, die zachtrood en
sereen opsteeg als een belofte .
Onzeker begonnen tegen den wijkenden nacht duinen
op to doemen uit de bewe-elifte, witte schuimlijn der
strandbranding . Een kille morgenkoude viel veer uit den
komenden schemer, en de stormwind minderde . Maar de
opgezweepte zee slechtte no- Diet af, en brullend en hoonjuichend stoof het brandinggebruis over den vastliggenden logger, den smeulenden brandstapel uitdoovend .
- De derde vuurpijI! De hulp is op weg! juichte
K u n e zich nu omkeerend .
Rillend van angstkoorts en koude stonden de stoere
mannen bijeen op 't achterdek, druipend van 't water dat
hen overstoof. Doodwanhopio, weifelde 't grijze schemerlicht
over 't witzieden-de geweld van de branding en kleurloos als
een onderwereldsch land schemerden de duinen op uit het
woedende schuim . Nog rank en vlug lag de logger, een
weinig op zijde als wilde hij huppelend de golven klieven
schijnbaar onbewegelijk, maar zijn graf reeds gravend op
den Noordsvaarder .
V.
- G-uusjen! Guusjen! 1) Vroolijk, als een wondere verrassing, joeg een voortijlende jongen den kreet door de
uchtendstille, schemerende straatjes van West-ter-Schelling .
Even stilte, als luisterde alles of 't werkelijk waar was
dan een dear open gerukt . En ja - nog eens, reeds
zachter uit een volgende straat klonk de kreet : - Guusjen 1.
Guusjen!
1) Walink Dijkstra, geeft in zijn Friesch Woordeuboek : giizje
huilen, schreeuwe -n, schreien .
() . E. V 1 1
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maakten de lui die thuis waren blijven liggen, bij moeder
de vrouw I-offiedrinken, meer met 't bergen van zoo'n
lading, dan de stakkers die met de beugvisschers op den
Dogger lagen! Wie weet ; was het niet een schip vol goud,
als de Lutine, die nog onder 't zand zat . . . In de huisjes
begon het koortsig to leven ; vlugge schaduwen schoven
over het door nachtlicht transparante gordijn ; en dra viogen
de deuren open, die niet gesloten werden .
klonken schorre stemmen, ruw-begeerig .
- Guusjenj
- Gunsjen! galmde het terug van voortjagende gestalten. Onder de oude verwrongen naakte boomen stormden ze over de zandstraatjes naar buiten, in 't schemerende
morgenlicht. Jonge stoere kerels, met hartstochtoogen, in
daverende begeerte dreigende winterarmoe weg to jagen
met 46n goeden slag ; oudere huisvaders, grauw van zorg
voor 't huishouden dat bleef leven ze wisten zelf niet
hoe ; zelfs de kreupele A u k e Dirks, die al maanden in
bed of achter de kachel had gezeten, strompelde mee,
achter vrouwen en grijsaards aan - vooruit, dit was de
dag van Schellingerland! Nu wist ieder, waarom hij hier
woonde, hier op de vooruitgeschoven Gronden, verloren
in zee!
In het huisje van weduwe Bot, bij wie zij ingetrouwd
was, riep ook A u k j e de oude straudJuttenkreet uit den
slaap . Haastig klomm ze uit haar bedstee, sloop vlug door
de goudenden schemer van 't nachtlicht op den schoorsteen
naar 't raam, sloeg 't gordijn wat op, duwde haar hoofd
tusschen venster en gordijn en spiedde naar buiten . Vreemd
- wezenlijk hoorde ze de zee bruisen, maar zag niet 't
schip in nood dat ze verwacht had . Niets dan duisternis
die zou wijken voor den morgeD, maar dubbel koud en
doodsch nog wij1de en 't komende leven dempte . Zwarte
schimmen schoven over de zandstraatjes, sommigen dalend
naar de haven, waar de blazers zwart wiebelden, anderen
den hoek omslaande het dorp in naar de duinen, soms

met rauw geroep tot elkander . Dan niets hoorend dan
't dondereud zeegeruis en de doodsche koude voelende
binnenvallen, trok ze haar hoofd terug weer in den warmers
goudschemer van den nachtlijk-veiligen kamer, en ging zich
aankleeden . Ze zou moeder maar laten slapen ; zij in haar
toestaud en de zieke moeder hoorden er toch niet bij, wat
daarginds ook gebeurde . En zachtjesaan begaf ze zich in
den rustigen omloop van den dagarbeid : petroleumstel
aansteken, bed afhalen - tot opeens schel en uitdagend,
als een zegekreet : - Guusjen! klonk vlak voor 't venster.
Verschrikt keek ze op, en ziende dat grauw-blauwend
de morgen door 't gordijn begon to schemeren, overviel
haar de vrees dat 't gevaar dichterbij was dan ze dacht .
Tegeljjk kwamm uit de paerse gordijnen van 't groene
bedsteetje een beverige hand met been-magere, purperbeiiderde arm, trok een gordijn naar binnen, en beefde een
zwakke stem, die binnen de bedstee bleef kermen : - Och,
roept zie : Guu-,,jen? och Heere! Heere!
- Jae, n-iim! antwoordde Aukje, op 't venstergordijn
toeloopende en dat optrekkend, waarop koude, blauwige
schemer naar binnen triestte. En onder 't terugkome-n het
-na,chtlielit.je uitblazend, herhaalde ze voor de bedstee :
jae mini., Guusjen ; maer 'k hebbe nits 'zien .
Ujit 't bedsteeduister kwamm bleek 't rimpelgezicht, de
grijze haren vlokkig onder 't witgebreide mutsje uit, de
donkere oogen van K u n e omwaasd en angstig blikkend,
de news groot en driehoekig boven de dunne ingevallen
lippen, die bibberend kermden : - Och Heere! Heere! help
die acme zeelui ; en och, leidd onze menschen niet in verzoeking!
Dat -ekermg
nam Aukje's restje van zekerheid weg .
Met het triestige licht kwam ook de ko-ft van buiten en
't dondereud zeegebruis over haar, en ze werdd rillerig en
angstig, benauwd en hulpeloos ; zij alleen met die jammerende
oude vrouw. En neervallend op 'n stoel, snakkend naar
adem, de handd op de borst, staarde ze voor zich, de fletse
oogen va-n zwaugere vrouw, groot-open en troebel van angst,
als ziende vervaarnissen . Ongewende geruchtenn in den
to vroegen uchtend, vreemd geluidend door 't verre zee-

gebruis heen, zweepten haar vrees op, en opeens stond ze
op, bond de zwarte, platte, in den nek afhangende kaper
over 't witte gebreide mutsje, en de zwart-wollen doek omslaande riep ze als'n angstkreet : - Mim, ik gae naer't duuu!
Tog hoorende de oude vrouw voortjamraeren, urmend
dat ze alleen bleef, maar zacht, om haar schoondochter niet
terug to houden wat voor 'n Schellingsche onbehoorlijk,
onnatuurlijk ware geweest, trad A u k j e naar buiteu . In 't
morgengratiwen stonden de dingen onkleurig en onwezenlijk om haar heen ; eerst de haven met de eeuwige hoofdschuddende blazers tegen overbruisde plaat en Develachtic'g
drain, en dan, toen ze den hoek om was geslagen, de -nuchtere huisies achter de sukkelende, oude, gehavende boomen .
Toen ze de Torenstraat inliep, zag ze juist recht naar
boven 't licht van den Brandaris nog even stralen, dan
dooven, en in zich zelf gekeerd de stoeroprijzende toreuromp
vierkant staan tegen de doode, looden lucht . En opeens
voelde ze voortdurend gedacht to hebben aan K u n e, ook
als ze zichzelf had gewaarschuwd niet to hoeven denken
aan K u n e, die zoover weg was - en to hebben getobd
wat er zou worden van hun kind en haar . Als wist ze
waarom , zij i ging, lief ze de anderen, elkaar toeroepend, haar
voorbijijlen, en ging eenzaam met den bedachtzamen stap
van zwangere vrouw in de richting van 't brandinggebruis,
doorknald met doffe kanonschoten . Resoluut begon ze 't
duin op to klimmen heen en weer zwaaiend, met onverstoorbaar overleg, bijna plechtig . Met ze klom en 't lichter ,
werd, en 't dorpje onder haar wegkolkte, nam het geraas,
en 't zeegebulder toe, en nauwelijks hief ze haar hoofd
boven den duinkam of de zee overmeesterde haar met almachtig geweld, terwijl de wind haar zand in 't gezicht
striemde. In lange lijnen van witgekopte golven joeg een
loodenn van schuimm dooraderde zee zichzelven op uit onafzieubare verre grijze afgronden, in razend geweld almaar
zichzelve op tegen 't schuddende strand en de siddereude,
duinen . De lucht trilde van het altijddurend gebruis en
lage wolken aau den horizon zonken mat in zee, als proof
der golven . Onbegrijpelijk scheen het dat zoo'n geweldige
n
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zee niets had om tegen to bulderen, en op to steigeren dan
zichzelf en 't platgeslagen strand - en natuurlijk dat ze
kookte in wit-kringende woede, als 'n plaat of bank daarvan
hair nog tegen wilde houden. Natuurlijk dat ze op den
N oordsvaarder torens schuim tegen elkaar opjoeg, en die d
tegen elkmar stuksloeg, zoodat de wind die daar ook woedend
gemaakt scheen, wolken van schuim deed wapperen .
En midden op then wit-woedenden Noordsvaarder, telkens
overdolven eu omstuifd van het razende schuim, dat zwarte
scheepje, in ziju k1einheid een brutale tarting van de
brandiugwoede, en hopeloos verloren . A u kj e zag ineens :
dat was 'n visscherman, missehien wel een logger, wie weet
K u n e ; Ret was of 't duin onder haar wegzonk, en ze
sloot de oogen . 0, o, ze had 't al gedacht . Nu begreep
ze haar angstig denken aan den verren Kune, die misschien daar op dat scheepje stond, en ze begreep dat ze
hier moest help en,I z66, alsof heel zeker K u n e daar op
dat wrak van den Noordsvaarder stud . Teen, nu niet verder
naar den hoo(, sten top van het duin, zwart van menschen .
Neeu-, ze kon bier al to veel zien, en zette zich veer, wat
in de luwte, in doodsangst vreezend wat ze nog zou moeten
zien . Goddank, daar sleepte Zur Mu hi en de reddingsboot nit,
recht zee in . 't Dek van de sleepboot was sours heel onder
water, maar de reddingsboot sprong licht over de golven .
Hoe ver gingen ze zee in!!. 1. Zee zouden 't loggertje toch
wel zien? Gelukkicr,
daar begzn
de sleepboot bij to draaien,
r,
hield dan op .
o wee! bang voor de Gronden ? Ja, ja, hij
wendde, keerde terug! 0 God, de reddingsboot ook terug?
En o, diee logger lion 't niet lang meer houden, en o als
nu . . . . '-LAaar zie, zie de reddingsboot zette door, zon het
probeeren, en nu voelde ze het hachelijke, het onmogelijke,
wat Loch moest - en ook dat zij die mannen van de reddingsboot 44n voor 44n smeekte het Loch to probeeren, en ook
God smeel-te, dat die boot het Loch zou kunnen, zou doen . . . .
Geen handen had ze gevouwen, geen oogen gesloten ;
ze zat daar bleek en alleen in 't duin, de armen gekruist
onder den omslagdoek, de zwarte kaper, die alleen weduwen
droegen,
onheilspellend op 't zorgelijke hoofd ; ze zat wat
n

- 54 voorovergebogen, schijnbaar lijdelijk of to wachten in zwijgenden angst - maar toch was zij, met alles aan en in
haar, met haar heele wezen, 44n gebed . Ze klaag de God .
dat 't zoo toch niet kon gaau, dat er al genoeo, weezen en
weduwen woonden fangs de zee, en dat Schellingerstrand nu
niet langer 't Zeemanskerkhof moest zijn . En dan riep
die roeiers, die van 't overdelvend schuim hue roeilappeu
niet meer zaaen, toe dat het toch zoo prachtig ging, en
dat ze z66 wareu bij dat log uertj e, dat 't uiet lan g meer kon
houden . En dan zei ze die verkleumde visschers op 't wrak,
dat 't Iijden gauw gedaan was, zeker, zeker!
Vrijer kermde ze tot God, dat het waarlijk niet mocht ;
ditmaal niet . Vroolijker knikte ze de roeiers toe, dat ze nu
al aan de luwzijde van den logger waxen, en dat die hun
z66 wel een liju zou toegooien . En dapper lachte ze tot de
schipbreukelingen dat het toch niet altijd ellende was in
't levee - en toen was ze kalmer geworden .
Zoo angstig kermeud had ze inooit gebeden - zoo
rustig was ze nooit geweest, als wandelde ze in den zomeravond naast Kune .
Nog bleeker, maar met 'n glimlach in de fletse oogen
stood ze op . Het was een heele weg van 't duin naar de
haven voor haar in haar toestand . En de boot zou teruovliegen, als de geredde bemanning mee aan de riemen zat
dus ging ze nu, de eerste, want zij moest er toch z .ijn,
als de boot binnenkwam, en K u n e er inzat . Toen ze in
de luwte zakte onder 't duin, keken de nu kleuriger ogeworden huisjes haar aan, alsof ze honderd jaar ouder was
geworden . Nu ze zoo diep in haar ziel en in 't leven gekeken had, voelde ze de schoone waardij aller dingen en
zichzelf nog schooner, gewichtiger - en met nieuwe, niet
opzichtige waardigheid schreed ze de straatjes door .
Te vroeg kwam ze aan de haven, en heel alleen stond
ze op 't plankier bij de hoofden. Dat de zee hier in, de
mond van de haven nog zoo hoot rees en zich razend
stuk sloeg op paal en dam, groezelig, modderkleurig van
't woelen, maakte haar nog bevreesder voor dat dolle geweld, dan boven op 't duin . Het was als -aapte
de geb
zee
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weldige muil van 'n gruwelijk Bier haar hier dreigend aan
-- en 4 wilde al wijken, toen ze in zich lachte dat ze
toch de boot moest verwelkomen . Maar waar bleef die dau?
En een nieuwe angst, nu nog schrijnender na de vorige
zekerheid, deed haar verschrikt achterom zien, als willende
vluchten . Daar zag ze naderen die op 't duin gestaan
hadden, dravende jouyens
vooraf, stevig
stappende manuen
rM
Zn
achterna, druk redeneerend, vroolijk van beweging,
met
Zn
iets van feestelijken haast . Dan moest de boot er zoo zijn!
En nu de zee scherp bespiedend zag ze op eons, tauiel~jk
dichtbij, even de kop van de boot op een golf, en dan
we-er we"gemiken achter lauge rollers . Maar dan, daar
kwam de boot, breed en gemoedelijk zwaar aaugedragen in
den schoot van een grooten golf .
Achter zich voelde ze menschenuerucht klonken dappere
woorden en blijde vragen, oak tot haar, maar ze antwoordde niet, keerde zich niet tot 't vroolijk gesoem - ze
moest zien, zien . Ze stood niet, luisterde niet, ademde
niet, haar eenig leven was zien, zien eerst van de boot
dan zien alleen de manneia, dan zien then eene . Was hij
het ?- neen'? toch, hij was het! Daar kwam K u n e!
Hij stond naar haar toe ; doodsbleek, do zwarte zuidwester in den nek, in zijn blauwen jekker - zoo gewoon
als altijd . Maar zijn zwarte oogen waren pij*nIijk scherp
gericht op den roeier tegenover hem, wien hij telkens met
zij-n geheele zwaarte in den roeilap viel, telkens als die in
't water speed. Hij was nog zoo geheel
in den strijd tegen
Zn
de zee, dat hij niet eens gezien had, dat ze reeds de haven
binnen voeren.
De boot schoot verder de haven in, de plaats voorbij
waar zij en de anderen hen opwachtten . En alleen, twee
stap de anderen vooruit, Rep zij met de boot mee, en
niemand liep haar voorbij . Dan werden de roeilappen gestreken - K u n e keek en stak de hand op, haar ten
groet . Een lijn kwam door de lucht geslie.rd, en deftige
loodsen en oude schippers beijverden zich de reddingsboot
to meeren.
Aukie stood nu vlak voor de boot, omriugd door de
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autwoord doodstil werden . Ze zag K u n e zijn redders
de hand reiken en dan, als sprak 't van zelf, 't eerst aan
wal spriugen . Sprakeloos keek ze hem in zijn bleu gezicht, en koortsig moede oogen . Ze wilde wat zeggen,
vragen, maar kon niet dan hem enkel de hand geven . De
menscheu weken aau weerskanten, en als een kind aan zijn
hand, giug ze met hem door de zwijgend-groetende menigte .
Nu, met 't golfgebruis in den rug, voelde ze zich ineens
zoo veilig, zoo trotsch als het vreugdigste mensch der
wereld, en keek hem aan waarom hij niet opsprong . . . .
Dan, daar hoorde ze vragen naar T j e r k, en ze zag hem
dof knikkeu, droef berustend - en ze begreep : T j e r k
was weg, omgekomen! En als in furie steeg haar blijdschap, zich rijker voelende dan een Koningin - maar
tegelijk proefde ze de bitterheid van het offer dat de zee
weer geeischt had. Die goede T j e r k - en zijn acme
ouders!
En zwijgend giugen ze hand in . hand door die visschers,
die hen met zwijgenden groet doorlieten, met 'n mooien
ernst op huu verweerde gezichten, als voelden ze dat telkens
moeten

offeren

aan

de zee als den innig-diepen weemoed

van hun dapper leven .
VI .
Aan sereenen, engelreinen hemelkoepel king in het
zuiden de mildstralende middagzon en spreidde over Schellingerland nog zomerschen gloed . Een blakke, blauwe zee
deed een breed zounepad glanzen en glinsteren van 't
puurste zilver, kuste met zoet gemurmel het gouden strand
en babbelde met kabbelgeluidjes tegen de blazers in de
haven. Teer blauw-groen waasde het helm der duinen,
dooraderd van glinsterend geel zand . Fier-vroolijk kantte
de Brandaris met forsche schouders omhool", uit ziju kristallen lantaren vonken schietend, als de geharnaste wachter
aan zee, die zijn vizier had opgeslagen en met stralende
blikken rond zich zag. Kleurrijk wemelden de roode daken
en open blikten de zonnige hutvensters in het rond,

luisterend naar 't zoete o-erucht van menschen en kinderen
die liepen over zand . En zwaar was de zonnige atmosfeer
van verdampend zeewater, wee en zoet van welkend zeegras
en wier .
In de luwte van de werf zat oude S j o e r d zich to
zonuen op een zwaren balk, inademend de smeeige weldoende
geur van pik en teer, die de zwarte werfschuur uitstraalde .
Beneden, waar de schuur het water raakte, lag zijn bootie,
waarmee hij zooeven met Kune zijn stootnetje in de
haven had gelegd . En flu wachtten ze op den vloed, die
de botjes voor 'tnetj*e zou brengen, die Kune er dan
met de roeilap in moest ranselen . En opkijkend naar
Kune, die naast hem stond, breed in zijn hooge zeelaarzen, forsch in zwartblauw baai, op de borst omgeslagen,
een onkleurig petje met halven klep op 't warrelige, donkere
haar, begon hij onrustig
to worden . Er was pijnlijke angst
:T'
in zjjn ooyeia, die slap hinges tusschen de roodomwaldee
oogleden als zouden ze er uit vallen, en zijix mummelkin begon
to beveii, bij het herdenken aan zijn altijddreigende zorg .
Ja hij had meegedaan aan 't bergen van den logger, drie
dagen naa de stranding op den Noordsvaarder uit elkaar
geslagen . Naar wat zou 't : 46n derde voor de opbrengers ;
e4n derde voor 't Rijk ; een derde voor de strandronderij!
Zijn portie zou wel met 'n rijksdaalder ophouden . Heel
anders, das in zjju tijd als ze een rijkeuu koopvaarder hadden
opgebor-en! En 't stootjes visschen - dat was ook weer
nit als K u n e in de lente met de haring vloot meeging .
Neen, daar was niets das dat eeine : hij moest gepensioneerd
worded . Siuds hij daarvan gehoord had in de Willem
Barewlz was dat hem 't eene mogelifte : gepensioneerd
worden door den Staat . Want die Staat was zoo rijk als
hij maar wou . Je kondt 't zelf weten : vroeger betaalden
de schepen nog bakengelden en vuurgelden ; dat hoefde
nu cook al niet sneer. De Start had geld genoeg . Als
Ku :ne het hem nu maar wou zeggen, die was zoo overal
geweest . Eiudelijk greep hij moed, en met bibbereode
stem kwam. het weer : - Mast it niks van heert oin. d e
va--ste wal os wie bast us pensjoen krieje?
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K u n e verroerde zich niet en antwoordde voor de
zooveelste maal : Dat steat nog to besjeen, Oome .
Luchtig klonk zijn stem . Hij wilde zich niet later
storen in z4*n genoegelijke gepeinzen . 111ij herdacht juist
hoe mooi hij toch zijn zeelaarzen, en oliegoed, en stoppekistje, en alles nog netjes van den logger had afgeha-ald .
En ja, die zee deed wel eens dol, maar dan moest er ookgeen melkboer aan 't roer stain . Als op den vasten wal
een koekebakker tegen een boom opreed, dan lag hij ook .
En zoo'n winter thuisliggen
- jongen je crzn roeide toch
$n
vast aan je land, al was je honclerdmaal zeeman . Straks,
weer de botjes de netjes injagen, kletsnat worden - maar
dan met droge plunje achter de kachel . En de vloed liep
hoog, 't vloedmerk was al onder ; ze zouden visch vangen,
en die was tegenwoordig stormduur .
nude Sj o e r d had na 't gewone antwoord van K u n e
bedachtzaam in zichzelf gekeerd op zijn vingers zitten teller,
en richtte zich nu levendiger tot K u n e :
Twa-sa-n-virtig!
- Twa-sa-u-virtig. Det nim ik aou! knikte Kune,
die zoowat op 'n rijksdaalder de man was gel-omen voor
hun gezanien1jike vangst deze week . En je wist niet wat
die hooge vloed nog voor je net kon leggen . . . . misschien
morgen nog 's op de plaat probeeren met de beug . . . en
dan de brief van zijn boekhouder kon elken dag komeu .
't Zou dan niet veel schelen of 't was driehonderd . . . en
in ieder oeval, nu hij op den Noordsvaarder had gezeten
zou de zee hem niet veel meer maken . We1ja, in 't voorjaar naar de haringteelt, en den winter thuisliggen en
zoowat visschen voor verdiverteering . Je moest 't maar
nemen zooals het kwam .
En op den grond spuwende knikte hij no- eens tot
den ouden S j o e r d : - Twa-san-virtig? Alweer tevrejen 'oor!

HET SCHILLERJUBILEUM IN 1905
DOOR

E . F. K 0 S S M A N N .

I.
Populaire letterkundige feesten van zoo buitengewonen
omvang als bet Schiller ubileum van 't vorig jaar hebben
'voor den beschouwer, die ook litterarische verschijnselen
onder een sociaalpsychologisch gezichtspunt waarneemt,
een even groote beteekenis als een doorgang van Venus
voor den astronoom . De opnatne is wel minder zuiver, maar
de oweven waarnemingstijd is zoo veel to ruimer .
Als bij een reusachtige enquehe wordt een onmeteliftmateria,al van de incest uiteenloopende waarde bijeenge.bracht. Alles komt aan bet woord, oud en jong, wat
zelf denkt en vat napraat, wat weet en iniet weet, conservatief en liberaal, laudgenoot en vreemdeling. Nieuwe stof
van beteekenis, en no- -peel nicer stof, die - althans voorloopig - waardeloos is, komt voor den dab, waar bet
geheele yolk mede tot bet werk wordt opgeroepen ; en wat
de wetenschap in jaren van stillen arbeid ontdekt of verzameld heeft, wordt in een vloed van populaire geschriften
over de menigte uitgestort, en verspreidt zich in oneindige
vertakkingen tot de uiterste grenzen van het letterkundig
levein, waar de steriele doodende litteratmirphrase in het
duister bloeit .
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Door de geweldige momentane beweging, die alle feiten,
oordeelvellingen, bespiegelingen door elkander roert, outstaan nieuwe combinaties ; veel wat vergeten was komt
weder boven en veel waarmee afgedaan is zinkt in de
diepte ; veel wat nag geen vorm gevonden had wordt geformuleerd en veel wat individueel was wordt algemeen .
In deze warreling nu verrijzen langzaaui voor het
spiedende oog schemerende lijnen, steeds duidelijker uitkomend ; stille gestalten verrijzen uit den chaos, en als het
licht wordt, is er een nieuw heden uit het gisteren geboren : De geschiedenis heeft een blad omgeslagen .
,,Das Verhiiltnis vieler Deutschen zu S chi I I e r hat
,,sehr darunter gelitten, dass sie es als ein festes und abge,,schlossenes ansahen and sich bei einmal angenommenen
,,Meinungen beruhigten. Aber die Zeichen mehren sich,
,,dass dariuu eine Wendung eintreten will . Wenn nicht
,,alles Uiuscht, wird fur ihn das Jubiliiumsfest, die hundert,,ste Wiederkehr seines Todestages, ein Geburtstag sein,
,,au dem er sich zu einem. Jahrhundert neuer Wirkungen
. .,anschickt . Es ist Zeit, die unauffi8rlich wiederholten
,,Abschuitzungen aufzugeben . . . . Die gauze Auffassung
..,Schill ers fair die Gegenwart neu zu priLgen ist eine
"Uotwendige Aufgabe der Zeit", zoo begint Prof. E u g e n
K -Uhnemann zijne uieuwe Schillerbiographie, en het zou
gemakkelijk zijn, tal van andere bewijzen bijeen to brengen,
dat men zich, vooral in de hoogere kringen der kunstgevoeligen, een, verschuiving in de verhouding tegenover
Schiller bewust is geworden .
De onderzoeker nu, die dit verschijnsel wil naguan,
Terkeert in het bizondere voordeel, dat een halve eeuw
geleden een dergelijk Schillerfeest, de honderdste geboortedag des dichters, een bijna even groote en breede litteratuur heeft voortgebracht - een veertiental redevoeringen
uit then tijd ziju zelfs dit jaar in een bundel herdrukt
verschenen - en dat hem dus het onderzoek naar die verschuiving in de verschillende lager der maatschappij door
twee rijke groepen van materiaal wordt vergemakkelijkt .
1k wensch hier enkele dezer verschijnselen met eenige
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over de viering zelf. Een vergelijking tusschen de Meidagen van 1859 en van die van 1905 kan niet anders d
ten gunste der laatste uitvallen . Hiermede wordt niet bedoeld de glansrijkere viering in onzen tijd - de oorzaken
ervan liggen op het geheel afgescheiden gebied van volkswelvaart, van den standaard der levensuitingen en dgl .
maar ontegenze-gelijk zijn heel wat onzuivere elementen,
zooals patriottische behoefteu en leeg pathos van allerlei
aard op den achtergrond getreden of naar lagere sferen
gedaald . Eeii periode van minachting juist van de zijde
der intellectuels, die in den tijd tusschen de beide jubilea
viel, is in diezelfde sfeer kortelings overwonnen en heeft
plaats gemaakt voor een nieuwe, erustige bestudeering van
den dichter . De nieuwe gezichtspunten hebben vervolgens
Dieuw week gegeven en nieuwe eischen gesteld ; en v
alle zijden is men aan het werk getogen : de aesthetiek,
de philosophie, de historie, de vergelijkende letterkunde,
de musikologie, alien hebben haar deel bijgedra-en om een
nieuwe ,Schillerologie" in to leiden . Daar deze dus minder
op het -evoel dan op reale eischen berust, is 00k Diet een
reactie na een algemeenen roes to verwachten, zooals in
1859 is geschied .
Ook Nederland heeft hierbij zijn rol vervuld . Om niet
to spreken van de Schiller-vieringen to Amsterdam, den
Haag, Rotterdam, Groningen benevens verscheidene meer
intieme zooals b .v. to Utrecht, waarover in de couranten
uitvoerig is bericht, en die ook gedeeltelijk door publicatie der redevoering en. gefixeerd zijn, hebben verscheidene ,
letterkundigen zooals prof . S y m o n s 5 W i I I e m K I o o s,
Fr . van EedeD, van Nouhuys, Viotta het woord
genomen, om zich ()f objectief 6f meer persoonlijk over
den dichter to uiten, en in 't bizonder heeft de peer
W o u t e r N ij h off zich door de eerste proeve eener Nederlandsche Schiller-biographie verdienstelijk gemaakt. Zekerr
heel veel, waar noch nationale trots, noch officieel initiatief eenigen druk oefenden . Nu is er wel op gewezen, dat
onder de niet-Duitsche landen Nederland tegenover S c h i 1-
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I e r in een bizondere positie verkeert, en men kan toegeven, dat door de nauw verwante taal een Duitsch dichter
.
n Nederland en Denemarken meer rechtstreeks kracht
kan uitoefenen, en op een breederen kring werken dan in
eenig ander land, waarbij nog komt dat, althans in Nederland, een de jeugd bezielende eigen schoollectuur in zekere
mate ontbreekt of ontbrak . Prof. Martin to Straatsburg
schreef mij onlangs : ,Als ich 1867 in Leiden den alten
te Winkel besuchte, sagte er mir, dass er zu S c h i I I e r,
nicht zu V o n d e 1 greife, wenn er sich erbauen and begeistern wolle" . Maar daar staat tegenover, niet alleen
aat S chi I I e r pier evenmin als in andere landen door het
tooneel tot een grooter publiek kan sprekeii, 'maar vooral
dat zijn Zuidduitsche idealistische geest en zijn neiging om
ie typeeren in 't algemeen gesproken veel minder aan den
Nederlandschen geest beantwoordt dan b .v. aan den Franschen ; en dat juist door de groote kracht, waarmede de
Nederlandsche geest zich in de kunst heeft uitgesproken,
het vermogen omm de typeerende kunst to waardeeren (d.i .
te begrijpen) bij een zeer groot deel zelfs van het beste
publiek zoo weinig outwikkeld is, dat b .v. dit jaar bij
gelegenheid eener tentoo -nstelling van eenige doeken van
Puvis de Cbavannes de heer B r e m m e r het publiek der
hofstad over de meest elementaire begrippen van deze
kunst meende to moeten inliebten, om een minachtende
beoordeeling to voorkomen .
II.
Met een merkwaardigen drang tot objectieve historische
'waarheid heeft men de vraag ,Wat beteekent S c h i l l e r
voor ons?" tot een soort leus gemaakt bij dit jubileum ;
ja zelfs is door den beken den letterkundige Dr . E u g e n
Wolf to Kiel feitelijk een enquAte daaromtrent ingesteld,
zoodat wij op het oogenblik van een schrikbarende menigte
menschen weten, hoe zij omstreeks 9 Mei 1905 over Schiller
dachten, of tot then datum meenden gedacht to hebben .
Het is duidelijk dat een zoodanige vraag even vaag is als
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(le beoordeeling der inkomende antwoorden ingewikkeld .
Iminers elk antwoord ontvangt zijn waarde alleen door de
verbinding ervan met een groot aantal bij vrageu, die meestal
niet gesteld worden : Houdt de gevraagde - indien hij
b .v . rechtsgeleerde of arts is zich in 't geheel nog
met letterkunde bezig? zoo ja, is hij vooruitstrevend of
conservatief van aa-rd11 m . a . w . is het vooral het nieuwe,
wa.ariu hij in zijn vrije uren zijn aesthetisch genot zoekt,
,of is hij een stille ziel, die gaarne in de van oudsher overgeleverde vormen toeft? Houdt hij in 't algemeen van
idealistische kunst of meer van realistische? Meer van inhoud of meer van vorm? Houdt hij van de genres, die
S c h i I I e r beoefend heeft? En vooral - kept hij S chill e r
werkelijk, den esoterischen Schiller, den rusteloozen
menselt, den vormer en hervormer, den aestheticus, den
phi k-)soof, ()f is zijn S c h i l l e r alleen de dichter van dat
vat hij toe vallig op school heeft geleerd en op het tooneel,
coed of slecht, heeft gezieul)
En clan, in welke mate zijn de antwoorden betrouwbaar?
Autosuggestie,
oogenblikkelijke
verwarming der ziel, ververZn
Zn
wisseling van een vroeggere werkelijke verhouding met een
tegenwoordige niet-verhouding en dgl . liggen voor de hand .
En eindelijk, welke graad van innerlijke verhouding van
-een natie, of Iiefst van een nog grooter deel der menschheid, is denkbaar tegenover een dichter, die tot de geschiedenis behoort, waar geen rationale trots of toevallige,
tijdeliike strooming hem vaun zijn natuurlijke plaats hebben
gc,rul-,t ?
green twijfel, de zoo algemeen gestelde vraag
beteekent S c h i l l e r voor ons" raakt de hoogste en in:tieijaste uitincen van Schilleis zijn en werken zoo goed
als geheel niet . En zelfs wanneer wij de vraag meer beperlt zoo formuleeren : „Is de verhouding van het grooie
publiek tegenover de populaire drama's en gedichten van
S c h i l l e r veranderd, en wat is to verwachten omtrent de
rol, die hij in 't vervolg in het burgerlijke leven zijner
natie zal spelen ?" zelfs dan blijft de vraag onzuiver . Immers
niet een nieuwe generatie alleen, maar de tijdgenooten van
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S c h i 11 e r reeds even goed werden beurteliu-os aangetrokken
en afgestooten door die eigenaardige mengeling van een
bijna ongenaakbaar aristokratische natuur met een breed
populair pathos en een onuitroeibare neiging tot theatraal
effect ; door het tyranniseeren van het publiek in 't - groot
en dat rekening houden met de meer drastische behoeften
der geestelijk niet-volwassenen ; door then antithetischen
Stijl, die zoo vaak naar rustige warmte doet verlangen ;
door die grootsche types en vormen, die wel eens de
individueele vrijheid verwaarloozen . Waarlijk, het beroemde
Y) Biedermaier"-vers
,,Komm' einer her, was will er?
,,Er findet es bei Sc hi lie r" .

was ook in den ,Biedermaier"-tijd een dichterlijke overdrijving, zoo niet een spotternij .
Zijn zoo algemeene, buiten alle verhouding gaande
populariteit heeft S c h i l l e r zonder twijfel daaraan to danken, dat het tooneel en de school hem ,klassiek" hebben
verklaard . Door de school en gedeeltelijk ook door het
tooneel ontva-ngt de aankomende generatie een gemeenschappelijken grondslag. En zelfs de natuurlijke tegenkanting der jongeren tegen het geestelijk milieu van hun
ouders beweegt zich veelal aan den buitenkant van dat
milie-u, zoodat de onstuimigste uitingen van het oude
dikwijls aan de revolutionaire behoeften kunnen voldoen .
Zoo menige knaap zou niet nu nog in S c h i I I e r s ,Rduber"
de katharsis voor zijn inwendig oproer zoeken en vinden,
en aldus dit in zoo veel opzichteu monsterlijk produkt
levend houden, als de dichter ervan niet de dichter van
de familie, de school en het tooneel ware . Zoo wordt de
vraag omtrent het ,Ieven in de natie" - to meer, daar
zich het familieleven in aesthetisch opzicht aan een algemeene beoordeeling onttrekt - langzamerhand teruggebracht tot die, hoe het tooneel en de school zich tegenover
S c h it 1 e r zullen verhouden .
Hierbij komen natuurlijk het dramatische werk en de
balladen in de eerste plaats in aanmerking ; de ,Glocke",

6) die zoo sterk door de muziek en de illustreerkunst gesteund
wordt, laten wij her buiten bespreking .
Het tooneel, inderdaad ziehier het kritieke punt . Niemand zal twijfelen aan de innerlijke kracht en aan de
absolute kunst, die in S chi I I e r' s drama's is ver werkt . Ook
de idealistische stjjl op zich zelve kan geen beletsel voor
een breede uitwerkijag zijn : immers pathos is populair ; en
bovendien, door erfelijke oefening zijn wij zoo gewoon, ons
in andere stijlen to verplaatsen, dat wij nauwelijks meer
het gevoel van verplaatsing hebben, als wij een Grieksch
kunstwerk naast IR em brand t, of Goethe's Iphigenie
naast S h a k e s p e are genieten ; ook heeft het tooneel zich
al lang genoodzaakt gezien verschillende stijlen naast
elkander to beoefenen, en het zoekt juist zijn kracht in
allerhande schakeeringen daartusschen, die wederom van
tijdelijke mode en neigingen afhangen . Maar de stijI van
Schilleis drama's is niet ,einheitlich", hij speelt in zoo
verschillende kleuren, hij ,schillert" in 't lyrische, in 't
epische, in 't rhetorische, en maakt het daardoor een ernstige regie moeilijk de formule er voor to vinden . Nog
deter dagen sprak de bekende tooneelkundige Dr . E u g e n
K i I i a n over ,dieser Schillerstil, der das Schwerste ffir diee
heutige Schauspielkunst ist ." En daarbij komt nog, dat
deze stijl, die uit S chi I I e is diepste natuur is ontstaan
en dus bij hem origineel is, het ongeluk had school to
maken . Want evenals een woord, dat in den maalstroo
van een kultuurbeweging geraakt, den triomf en de nederlaag van dke beweging moet meemaken - men denke
aan het woord ,sentiment' in de achttiende eeuw - zoo
wordt ook de kunstenaar door het werk zijner navolgers
omhoog en omlaag getrokken, en zoo werd S chi I I e r het
mikpunt van een oppositie, die zich met een nieuw drama
tegen de jambentrag6die" richtte. Hier is dus inderdaad
sprake van een verouderen naast het natuurlijke gevoel van
afstand, door den tijd teweeggebracht . Maar zulke tegenstroomingen verloopen met een nieuwe reactie, en wanneer
dan - waaraan nauwelijks to twijfelen is - een handige
regie een stijl vindt om het onvergankelijke, absolute in
0 . E . VI I
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S c h i l l e rs kunst voor het tooneel to redden
b.v. door
de al to melodramatische' gedeelten werkelijk door muziek
to steunen
zou S ch it l e r even goed de ,Altmeister"
op het Duitsche tooneel kunnen blij ven als de n og zoo
veel oudere Shakespeare, Calderon, Racine in hunn
vaderland .
Ook S c h i l l e r' s balladen moeten een crisis „in het
levee der natie" doorloopen . Velen achten ze alleen nog
maaar geschikt voor een na:ieve jeugd ; en zelfs in het Duitsche
schoolboek loopen zij gevaar ten gunste van meer praktische kost (patriottische prikkels en dergelijke) op den
achtergrond to worden geschoven . Deze gedichten vormen
een belangrij k moment in een letterkundige beweging, die
zich aansluitende bij R o u s s e a u' s natuur-ideaal en H e rd e r' s overbrenging daarvan op de Duitsche litteratuur,
van G 1 e i m' s ,Romanzen" of gedurende een eeuw gaande
was, en die men nu wel als afgeloopen mag beschouwen .
Dat behoeft nu wel geen reden to zijn om de paarlen van
dit minder actueele genre, de romances en balladen van
Burger, Goethe, Schiller, TJhland uit het leven to
verbannen,

veel echte kunst zou daardoor verloren gaan

maar toch zou het begrijpelijk zijn, wanneer dit oude stuk
litteratuurleven, door nieuwe eischen verdrongen, eenigszins
terugtrad.
Wel beproeven kunstenaars als E r n s t P o s s a r t, en
ten onzen t W i l l e m R o y a a r d s het poetische gehalte er
uit to werken, door het dichtwerk geheel in kiln kunstsfeer
to trekken, en het publiek zoodoende een ideaalballade to
sug gereeren, die eerst~ door hen ten volle begrepen en
daaroln door velen miskend zou zijn . Ik geloof niet, dat
dit de weg is om de balladen van S chi 11 e r to redden,
vooral omdat bij deze vertolking het eigenaardig-tweeslachtige van dit lyrisch-epische, muzikaal-dramatische genre
to leer Pat ten gunste van het zuiver-dramatische . De
epische kalmte, die op den strophischen worm berust, words
opg eheven ; het naIeve, dat ook nu nog uit de eerwaardig-

oude wortels van het epische lied spruit, verliest zijn
kracht. Trouv: ens ook de meesters van het vak, dat weten

wij, dachten er anders over dan ooze recitatoren : IEI e r d e r
overdreef misschien naar den anderen kant, ,ohne monoton
zu sein Hess er alles in einem Ton hinter einander folgen,
eben als wenu nichts (yegenwiirtig, sondern alles nur historisch wi'_ire" zoo vertelt G o e t h e in Wahrheit and Dichtung ;
maar ook G o e t h e en S c h i I I e r toonden in hun voorliefde
voor de composities van Z e 1 t e r, K 8 r n e r e . a. tegenover
het zoogenaamde doorcom pon eeren hun neiging tot een naleve
vertolkiu_q ; en zelfs een baanbreker als Z u m s t e e g heeft
den strophenvorm geeerbiedigd . Voor de ballade kan m .i.
slechts die kunstenaar den idealen vorm van voordracht
vinden, die alle elementen van dit genre in zich in evenwicht gevoelt : dus noch de tooneelspeler, noch de zuivere
componist, maar alleen de dichter-componist, de rhapsode .
En zoo is hij inderdaad gevonden voor een overgroot getall
balladen door den onvolprezen meester C a r 1 L owe . Diens
,,Gang nach dem Eisenhammer" zou een volmaakte oplossing van het vraagstuk zijn, als hij niet de to zeer aan then
tijd gebonden muziek van B . A . Web e r tot grondslag van
ziin -croot- sch werk had ue -nomen .

De rol, die S c h i l l e r bij de vorming der jeugd vervuit, is theoretisch tamelift onbetwist . Er is nauwelijks
44n redevoering bij dit jubileum, die niet S c h i l l e r vooral
voor de jeugd wil redden ; en ook zij, die overigens alle
overbodig geworden phrases over den dichter willen opruimen,
zien in hem den voortreffelijksten leider op ethisch en
aesthetisch gebied. Voornamelijk in Duitschland en in
Nederland is van de meest bevoegde zijde de groote beteekenis van S chi I I e is geest in het kader der klassieke opleidinc,
als de krachtigste, voor de jeugd meest boeiende
Zn
moderne verlevendiging van de Grieksche wereld in 't licht
ges -'Lleld . ,Zou niet" zoo schreef Prof . S y m o n s in de Gids
,,voor onze gymnasiasten S chi 11 e r's van antieken geest
gedren'lite filosophische lyriek een meer doeltreffend middel
zijr., om hen de beteekenis der oudheid voor hoogere
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geestesvorming to doen beseffen en hen dat besef van de
schoolbank mee to doen nemen als kostelijk levensgoed,
dan sommige traditioneele middelen van het onderwijs in
oude talen ?" Er zullen er zeker zijn die dat betwisten,.
hetzij dat zij het bestaande onderwijs in de oude talen
boven een dergelijke kritiek verheven achten, hetzij omdat
zij meenen dat de geest der ouden in S c h i l l e is gedichten
of niet voldoende, of niet joist tot uitdrukking komt .
Over het eerste valt niet to strijden, de resultaten kunnen
alleen beslissen ; maar wat het tweede aangaat, moet wel
in het oog gehouden worden, dat de handhaving van de
Winkelmannsche idealiseering der oudheid
die wij in
S chi 11 e is werken terugvinden, en die voorzeker in menig
opzicht, b .v. in de aesthetiek, van de moderne opvatting
ver verwijderd is
een zeer gewichtige factor in de brandende vraag van de klassieke opleiding is . Dat met het
grin cipieele opgeven. hiervan, ten gunste van een zuiver
historische of taalkundige behandeling, een der sterkste
steunpilaren dier opleiding zou vallen, zal menigeen met
mij gelooven. Trouwens het is volstrekt niet deze antiekmoderne geest alleen, die S chi 11 e r' s werken tot zulk eon
kostelijken leiddraad bij een hoogere geestesvorming maakt,
het is de innige vermenging welke die geest aanging met
de strooming, die wij met den naam van R o u s s e a u verbinden (men denke slechts aan ,Der Spaziergang") ; die
zich daarom zoo diep grift in onze ziel, omdat zij feitelij k
historisch tot de krachtigste wortels van ons modern bestaan behoort . Waarlijk, de roep „S chi 11 e r voor de
jeugd ! ", bestendiging van den toestand in Duitschland,
verbetering daarvan in Nederland, getuigt van goed inzicht
in de aesthetisch-historische opvoedingskunst .
diet gevaar, dat de werken eens dichters bij zulk een
aanwending voor praktisch-pedagogische Joel einden misbruikt kunnen worden, is niet to loochenen ; maar het
andere gevaar, dat de dichter tot een ,poeta in usum
delphini" in veler ziel verlaagd wordt, is wel to keeren .
Reeds de school kan en moet het besef ontwikkelen dat
dichters, die haar ter vorming en ter oefenin g harer kracht
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toevertrouwd worden, daarom niet ,schrijvers voor de jeugd"
zijn ; maar dat zij een eigenschap bezitten, die het mogelijk
maakt hun rijpste kunst als een gemeenschappelijk stramien
voor individueele ontwikkeling to gebruiken . Worden dan
sedert den tijd van Per i k 1 e s de nationale dichterkoningen
alom aan de jeugd toevertrouwd, omdat zij m :i6,r nog goed
Iiin voor de jeugd? Zijn niet veeleer die dichters door
hun macht de grondsteenen geworden van de maatschappij,
welke wij volgens een bekende wet bij onze ontwikkeling
in ons moeten reconstrueeren, omm zelf onze behoorlijke
plaats erin to kunnen i-nnemen? Zijn de mathematische
grondstellingen, waarmede de meesten onzer zich alleen in
hun jeugd practisch bezig houden, daarom ,een mathesis
in usum delphini"'?
IV.
Let is natuurlijk, waar een land als Duitschland met
zijn heirleger van,,wissenschaftliche Hilfsarbeiter" zich naar
het model der G o e t h e philologie zoo intensief met Schiller bezig houdt, dat menige nuttelooze publicatie niet kan
ontbreken - maar het staat even vast, en het is nu meer
dan ooit gebleken, dat veel en ernstig werk to doen is,
voordat wjj ons kunnen verbeelden, S c h i l l e r juiBt to
begrijpeiu ; en het zal verre van gemakkelijk zijn, die juistere
voorstelling in de plaats van de gebruikelijke to doen doordringen . Want evenals de strenge edele trekken des
dichters (die Dan n e c k e r voor ons behouden heeft) door
een industrie, die den wansmaak van het publiek tegemoet
komt, iu een zoeten leegen kop zijn getypiseerd, waarvan
men niet meer zeggen kan of het Goethe, Mozart,
Gretchen, dan wel S c h i l l e r is - zoo is ook door het
veelvuldige gebruik van S chi I I e r's taal in een zoo breeden
kling der maatschappij juist het algemeene, het minder
zelf geziene, minder individueele voor den dichter zoo
typisch geworden, dat men zijn andere eigenschappen over
het hoofd ziet. Ja zijn geheele persoonlijkheid is door deze
al to groote populariteit genivelleerd, getrivialiseerd tot
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iets, dat ongeveer het tegendeel is van wat hij was . Door
eenige goede biographie8n in de laatste jaren begint in
het Duitsche publiek een beter inzicht door to dringen,
maar het zal lang duren voordat dit proces is geeindigd
en de litteratuurphrase to zijnen opzichte is veranderd . Om,
niet to spreken van het buitenland! J1 buon Schiller,
sognatore, disadatto all' analisi della realty fisica," zoo
noemde hem, om slechts 44n voorbeeld aan to halen, Rog
kort geleden een Italiaansch geleerde, die zich met G o e t h e,
bezig houdt (C . del Lungo) .
Tot deze spoken, die niet to verbannen zijn, behoort
ook de vergelijking van Schiller met Goethe, ,die
8deste aller Rangfragen" (Bernhard Suphan) . Het is
wel vernederend, dat een zoo vulgaire vraag als die, wie
van de twee de grootste is, nog steeds door volwassenen
wordt gesteld en beantwoord . In den tijd, toen N i e t z s c h e
in zijn persoonlijke antipathie tecren
den
b ,Aforaltrompeter
von SiLkkingen" (zoo als hij S c h i 11 e r noemde) zich over
de populaire samenstelling ,S chi 11 e r-en-G o e t h e' ergerde,
maakte een Franschman in de Revue des deux mondes de
opmerking : ,La gloire de S chi I I e r est decidement bier
malade ; mais ce genre de maladie n'est pas to-Lijours incuPeut-Atre sera-t-il bientbt quelque nouveau
rable
Nietzsche pour reprocher aux critiques allemands d'associer le nom de G o e t h e au grand nom de Schiller ."
Welke schade dit vergelijken aanricht is niet to zeggen .
Door dit meten van S chi I I e r met den maatstaf van
Goethe zijn indertijd mannen als Scherer, Hermann
Grimm en hun leerlingen zoo onrechtvaardig teuenover
Schiller geworden . En hier vinden ook subjectieve neigingen, sympathie en antipathie, de wapenen waarmede zij
het eenvoudigste ouzuiver maker en wiskundig to bewijzen
feiten wegcijferen. Zoo beweerde onlaugs 1) . B ., vrij
naar den Goethe-hater Port i g, in Noord en Zuid : ,De
vriendschap van Schiller en G o e t h e bestaat alleen op
de standbeelden I waar zij sa menstaan", en F r e d e r i k v a n
Eeden, die van Schiller, zoo ver hij hem kept, n i.et
houdt, meende in het Groene Weekblad, dat de combinatie

G o e t h e en S c h i l l e r even dwaas was, als die van D a n t e
met Fr6 bel, of van S h e l l e y en Generaal Booth zouu zijn .
Beide heeren sluiten hun oogen voor de geschiedkuudige
feiten, die ons nuchter zeggen, dat die combinatie immers
niet door een aesthetiseerend publiek willekeurig is gemaakt,
mar door de contractanten zelven, die zich met vol bewustzijn van de eigenaardigheidd van hun verboud aaneeusloten,
die de beginselen eener nieuwe aesthetiek bespraken en
gedeeltelijk uitwerkten, en die in de Horen, de Propylden
en Schillers Muzenalmanak als een partijgroep (ook order
de W K F -- Weimarer Kunstfreunde is tot 1805 S chi 11 e r
begrepen) optraden . En ook de rol, die S c h i 1 .1 e r na zijn
doodd in het leven en werken van G o e the gespeeldd heeft,
is gedeeltelijk boven alle subjectieve uitlegging verheven .
Twee sprekers, K o n r a d B u . r d a c h, van de Berlijnsche
Academie, en B e r n h a r d S uu p h a n hebben deze vraag tot
een der hooft1punten . van hun betoog gemaakt.
Inderdaadd moet dit jubileum in een breederen kring
dan tot no-toe het besef hebben gewekt, hoeveel ernstigen
arbeid S c h i l l e r no(, van den litterator to eischen heeft .
Van de gedichten zijn eigenlijk alleen de oudste behoorlijk
doorgewerkt (Kuno Fischer, Weltrich), van hoevele
kennen wij niet eens de dichterlijke conceptie, hoevele
worden er niet algemeen onjuist beoordeeld! Zeer terecht
heeft Prof. Edward Schr8der in zijne Schiller-rede
onder zijne theses deze opoenomen : ,Wir sollen lernen
S c h ill e r s Poesie als eine perso -aliche zu erfassen mid an

ihre Wahrhaftigkeit zu glauben ; wir solleu das Vorurteil
bannen, alsob ihr Pathos nur Rhetorik and nicht stets
der Ausdruck einer tieferen Erregung sei." Waarlijk, in
Schilleis dichten spreekt de persoonlijkheid, onder den
invloed van zijn ,Erlebuisse" (die H e r m a n n Grimm bij
hem geheel outkende !), veel sterker dan men vroeger ineende .
Tog op een antler punt is S c h i I I e is poe'*zl*e m .i . niet
tot haar recht cekomen : In S chi 11 e is cedichten is somtijds door den doctrinair-strengen aanleg en de ietwat
conveutioiieel rhetorische zegging een veel rijkere oorspronkelijke inhoud to loor gegaan - men heeft dit eenige
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jaren geleden bij de uitgave van het geheele concept van
het gedicht ,Deutsche Gr8sse" kunnen zien - maar er
is toch ook heel wat overgebleven van die echt pokische
schemering, van dat incommensurabele, dat Been strikte
oplossing toelaat, waarop geen logische formule past . Zoo
bv. in Der Spaziergang" die geheimzinnige identiteit en
tegelijk niet-identiteit van den mensch als individu en als
maatschappelijk schepsel, en de eigenaardige dubbelheid
van al het bestaande als op een gegeven oogenblik zijnde
en als historisch wordende, spelende in den voorstellingskring der biogenetische wet . Of in ,Wallein stein", hoe
echt po8tisch onoplosbaar speelt de dichter om het groote
probleem ,noodlot en vrijheid" heen, zonder het in vasten
vormm to brengen, zonder eenig resultant to bereiken : bij
alle bespiegeling blijven wij waar wij zijn, juist als in
Goethe's „Faust", juist als in het levee zelf.
Bij de beoordeeling van Schilleis wetenschappelijk
werk, op welk gebied wij de laatste jaren het meest gevorderd zijn, moet m.i. meer stelselmatig, dan tot nu toe
is geschied, in het oog worden gehouden, dat bijna alles
is geschreven in de haast van het voorbijvliegende leven
en leeren, alles omdat noch zijn aard, noch zijn omstandigheden hem toelieten to leeren zonder to produceeren . Een
goed orienteerende verhandeling over de ,Aesthetische
Briefe" ontbreekt b .v. d6drom nog steeds, omdat men niet
voldoende nagegaan heeft, in hoever de omwerking der
oorspronkelijke brieven even goed slechts een concept is
als de eerste het waren, met name dat ook hier telkens
nog order het schrijven de gedachtengang door nieuw opdoemende idee8n wordt gewijzigd, dat de arbeid daardoor
voor elke aflevering der Horen zijn eigen weg gaat, en
nergens een rustige hoogte zich toont, vanwaar wig een afgesloten geheel voor ons zien liggen . .Ales stroomt, nergens
is rust. Bijna nooit kon S chi I I e r in zijn kort leven tot
een gedachte terugkeeren, en waar toevallige omstandigheden hem daartoe noodzaakten, zooals bij de uitgaaf zijner
vroegste gedichten en bij den nieuwen druk van den,,Abfall
der Niederlande", zien wij hem zonder lust en liefde aan .
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't. werk, zonder in het oude weer to kunnen indringen . Men
doet daa-rom m . i. S chill e r onrecht, wanneer men hem
als een ,Begrii7nder der Aesthetik" beschouwt ; hij had het
kunnen worden, als hij het had mogen beleven dat na iiog
eenige jaren van spontane productie zijn behoefte aan systematiseeren weer boven ware gekomen, en hij in een nieuwe
concentratie van een vrij standp-unt de heele aesthetiek
had kunnen aanvatten, in welker bijzonderheden hij in zijn
Kantperiode zich steeds opnieuw had vastgewerkt.
Maar hoe dat ook zi.j, en hoe ook het eindoordeel
over Sc hill e r 's wetenschappelijk werk in de toekomst
moue uitvallen, de dichter-philosoof kan zich verheugen
dat hem heden recht is weervaren, dat naast de bezielende
kracht des dichters ook de groote ernst, then G o e t h e
terecht voor het ineest kenschetsende van zijn natuur hield,
zich heeft medegedeeld aan hen die hem willen beoordeelen .

HET AMSTERDAMSCHE BOUWVAKCONFLICT
DOOR

Jhr. Mr . H . SMISSAERT .

Het jongste Amsterdamsche bouwvakconflict is niet
geweest een van die plotseling ontstaande en dan weer
spoorloos verdwijnende stoornissen in de Nederlandschee
arbeiderswereld, maar daarbij zijn vrageuu gerezen. en feiten
voorgevallen, welker beteekenis dit conflict gemaakt heeft
tot een merkwaardige episode in de Nederlandsche arbeidersbeweging .
Men herinnert zich wat de geringe aaD.leiding was tot
den strijd, die daarna zulke groote afmetingen heeft aangenomen : het verlaugen, de ,eisch" van heiers dat aan
hun ploegen een zesde man zou worden toegevoe-d, een
eisch, welke gegrond heette op de overweging dat door
then maatregel bet bedrijfsgevaar en de werkloosheid in dit
vak zouden verminderen. - Niet al to sceptisch behoeft
men aangelegd to zijn om zich de vraag to stellen, of Been.
andere drijfveer dan de begeerte naar een zesden man deze
arbeiders tot hun ,actie" droug, en of - indien die begeerte al oprecht was - dan het van then maatregel
voorspeld dubbel effect werkelijk voor de betrokkenen den
doorslag gaf. Immers - om met dit laatste to beginner
de beperking van de werkloosheid zou in elk geval door
de toevoeging van 44n man meer in de ploeg zeer gl ering
~n
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zijn geweest . Volgens een van de heiers of komstig manifest
zijn er in Amsterdam gewoonlijk 25 a 30 heiwerken in
gang, zoodat er - werd de zesde man toeuestaan - niet
meer dan 25 a 30 werkloozen in het geheele Amsterdamsche ,
bouwvak minder zouden zijn geweest . Bovendien, het klonkwoiaderlijk dat de aan het werk zijnde heiers de ,solidariteit" practisch z64 ver wilden doordrijven dat zij, ougevraagd, bereid zouden zijn het tot nog toe voor een ploegzn
van vijf man uitbetaald loon over zes to verdeelen . Echter
werd door de heiers (of hun woordvoerders) gezegd dat
door die toevoeging van een zesden man de productie weldra
naar evenredigheid zou toenemen . Daardoor zou dus, waar
door een ploeg op stuk gewerkt wordt (en de ploeg I)etaald Nvordt naar rato van het aantal door haar geslagen
palen), de aauvaukelijke loonsvermindering voor de leden
der ploeg weldra wegvallen, maar ook . . . . de bestrijding
der werkloosheid . Want als de zes man item. zooveel ineer
praesteerden dan vroeger de vijf, zou, bij de beperktheid
der nit to voeren beiwerl-en ., de werkloosheid door de
vermeerdering van personeel zeker niet geringer worden!
Tevens zou dan ook wecvallen de nit die vermeerdering
verwachte vermindering van bedrijfsgevaar . Dit bedrijfsgevaar toch vloeit voor een groot deal voort nit de intensiteit van hat werk, nit de zucht omm in korten tijd veel
palen to heien . Wanneer dus met zes man evenredig nicer

arbeidd dan met vijf zou worden geleverd, zou de arbeid
ook niet aan intensiteit en aan daaruitvolgend bedrijfsgevaar verliezeD.
Zoo schijnt hat dus allerminst oinaauiiemehjk, dat de
eisch vau een zesden man slechts bedoeld was als aaiileiding om door hat daaruit to voorziene conflict to komen
tot een krachtmeting tusschen de verschillende leiders der
Amsterdamsche bouwvakarbeiders onderling, tot eeun krachtmeti- uc, ook met de patroons in deze vakken, van wie
bekend was dat ook zij - en wel terdege - waren georganiseerd . Te aannemelijker schijnt althans dit la-attste,
daar in een op 8 November gehouden vergadering van de
,,Stedelijke Bo -uwvakfederatie" door den (anarchistischen )' ,
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leider D r ewe s gezegd werd dat het op dat oogenblik niet
meer to doen was
„om then onnoozelen zesden man in de ploeg, maar om het
„recht van medespreken in het vaststellen der arbeidsvoorwaarden ."

Een krachtmeting tussehen de verschillende organisaties
der bouwvakarbeiders kon, naar het scheen, op den duur
niet uitblij ven . Het is bekend, dat er n asst de christelij ke
organisaties ,parlementaire" en „anarchistische" bestaan,
welke elkaar hevig bestrijden . Die anarchistische organisaties, welke ook de „libertaire" zouden inogen heeten,
voeren de lens der „directe actie", de leus van het ,zelf
doen" der arbeiders, hetgeen door de parlementairen als
„stack-maar-rack"-taktiek wordt gebrandmerkt . De klassenstrijd op zijn felst, zoo zou men het standpunt dezer
libertairen kunnen aanduiden ; zij meenen dat het zaak is
telkens en telkens weer tegen het patronaat op to staan,
onvermoeid en onverpoosd to vechten . Een theorie, die
onlangs door Dr . Robert M i c h e l s in De Nieuwe Tijd
wend geleeraard en volgens welke 1) elke werkstaking gerechtvaardig d is, er eigenlijk geesn werkstakingen genoeg
kunnen zijn, en het er niet op aankomt of zij gewonnen of
verloren worden . -- Waartegenover de parlementairen dit
standpunt innemen : dat de strijd gevoerd moet worden
volgens de regelen der kunst ; dat er een stevige organisatie
moet zijn, een goedgevulde weerstandskas, een krachtige
leiding ; dat het geschikte oogenblik voor den aanval moet
worden afge wacht ; dat men moet weten to retireeren als
de nederlaag onvermijdelijk schijnt en . . . . dat er vaak ook
zonder strijd veel kan worden gewonnen .
In de Amsterdamsche bouwvak-wereld nu is en was
de situatie aldus : behalve de Timmerliedenvereeniging O(oncordia) I(nter) N(os) en de afdeeling van den Schildersgezellenbon.d, welke beide op parlementair standpunt staan,
zijn alle neutrale (d.i . niet christelijke) vakvereenigingen,
dus met name die der heiers georganiseerd in de ,Heiers1) Gelijk H . P o l a k het uitdrukte in het T4Teekblad, orgaan van
den A(Igemeen) N(ederlandschen) D(iamantbewerkers) B(ond), 13 October
1905 .

vereeniging" -, der metselaars - georganiseerd in D(oor)
V(erbroedering) V(erbetering) - en der opperlieden - georganiseerd in N(ieuw) L(even) - bij de anarchistische
,,Bouwvakfederatie" aangesloten, waken als plaatselijke vereenigingen deel uit van het P(laatselijk) A(rbeids) S(ecretariaat) en zijn in hun ,Iandelijke" vakbonden vertegenwoordigd
bij het N(ationaal) A(rbeids) S(ecretariaat) . Men ziet hieruit
dat zij, die de aanvaugswerkzaamheden bij een bouwwerk verrichten (heiers, metselaars en opperlieden) anarchisten, zij die
bij de voltooiing van het werk optreden (timmerlieden, schilders) parlementairen zijn . 1 ) Deze eigenaardige situatie moest
er dus toe leiden dat, wanneer een staking van anarchisten
uitging (door heiers werd begonnen en door metselaars
werd overgenomen), weldra voor de parlementairen (timmerlieden en schilders) geen werk meer to verrichten zou vallen
en dezen dus in den strijd zouden worden meegesleept .
Een krachtmeting met de patroons scheen al evenzeer onvermijdelijk. Hadden zij niet tegenover de eventueel
door arbeiders to betoonen solidariteit hun solidariteit als
een dreigend zwaard opgeheven? Hadden zij niet bepaald
dat, als bij een hu -nner een staking uitbrak, de auderen
moesten trachten met eigen werkvolk dit feit ongedaan to
maken ; en was er niet bepaald dat dit werkvolk zou
worden ontslagen (uitgesloten), wanneer het tot dergelijke
plaatsvervulling ongenegen bleek? Na de troebelen van
1903 was deze regeling order de patroons getroffen ; zouden
zij haar ook durven toepassen in al haar gestreingheid en,
zoo dit geschiedde, wat zou dan daarvan het gevolg zijn? Moest dit alles niet eens eindelijk blijken ?
Nadat dan de heiers-organisatie, welke bij de (anarchistische) stedelijke bouwvak- ,federatie was aangesloten, het
werk gestaakt had, bleek het dat er ,onderkruipers" waren,
die zonder zesden man met werken voortgingen . Het reeds
uit 1903 bekend middel om deze ,Arbeitswilligen" het
werken onmogelijk to maken, werd ook nu aangegrepen :
1) Uitgezonderd een in vergelijking tot C .. I . N . onbeduidend aantal
,jrije" timmerlieden, die in de (anarchistische) vereeniging ,Bewust
Streven" eor11-,aniseerd zijn .
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de ,besmettings-theorie" moest dienst doen ; de botiwvakfederatie verspreidde een manifest, waarin elke „put", waar
tijdens de staking geheid zou zijn, besmet werd verklaard,
d.w.z . het zou verboden zijn in zoodanigen put to werken
op straffe van zich schuldig to maken aan onderkruiping .
Tevens werd in dit manifest gezegd dat voor patroons, die
„on derkruipers" (heiers) bezigden, waar ook, zoolan g de
staking duurde, niet gewerkt mocht worden .
Ret gebod van het manifest werd het eerst nageleefd 1)
op een werk in de Van Beuningenstraat, waar tijdens de
heiers-staking palen waren geslagen ; het metselwerk was
na twee voile weken arbeidens, reeds ongeveer drie meter uit
,de fundeering, toen de metselaars op grond van solidariteit
s taakten . Een tweede (ruimere) toepassing vond hot manifest op een werk (van denzelfden patroon) in de Van
Boetzelaerstraat, waar de palen en de fundeering geheid waren
vJ0r de staking en waar de timmerlieden zouden gaan
,,kappen" . Sterker nog : op een werk van den aannemer
S c h u t werd de eisch van staking gesteld aan georganiseerde en ong eorganiseerde metselaars, die arbeidden op een
niet door „onderkruipers" geheide fundeering, op grond dat
voor eenn direct aangrenzend deel van het werk ,onderkruipende" heiers aan het werk waren ! Men ziet hoever
de besmettingstheorie in haar toepassing gaan kan !
Tegen die besmettingstheorie en haar toepassing keerde
.zich de actie der patroons . Die theorie, logisch uitvloeisel
van de leer der solidariteit, heeft geen andere strekking
dan om, door het in practijk brengen van solidariteit, van
een klein incident eenn groot conflict to maken door kunstmatig het vuur der staking in een vak naar andere to
doen overslaan . In het voorjaar van 1903 was ditzelfde
reeds vertoond ; toen weigerden spoorwegmannen het rangeeren van wagons, die bestemd waren voor een ,in staking
liggend" veem ; in het naj aar van 1905 weig erden metselaars
to werken in puttee, waar door ,onderkruipers" geheid
1) Zie het rapport van het Hoofdbestuur van den Timmerliedenbond,
meegedeeld in het verslag eener vergadering van het Nederlandsch Verbond van Vakvereenigingen (Het Volk, 17 October 1905).
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was . En de vrij willige werkloosheid der metselaars moest,
gelijk wij reeds opmerkten, leiden tot onvrijwillige werkloosheid der timmerlieden en van alle anderen, die aan de
voltooiiug van de gebouwen to arbeiden hebben . Dus zou,
werd den heiers niet hun zesde man in de ploeg gegeven,
straks gansch het werk op alle terreinen, waar alleen door
,,onderkruipers" geheid kon worden, stilliggen . En deze
consequentie der besmettingstheorie moest tevens het nuttelooze van den arbeid dier ,onderkruipers" in het licht
stellen, moest liefst voor deze , .,krbeitswilligeia" een reden
ziju om zich aan de zijde der weigerachtigen to scharen .
Want wat baatte het, zoo al in een put trots de heiersstaking palen geslagen werden, indien toch de met die
stakers solidaire metselaars weigerden in zoodanigen ,,besmetten" put hun arbeid to verrichten?
Ret was de ,A.(Igemeene) P(atroons) V(ereeniging) tot
vaststelling en handhaving van arbeidsvoorwaarden in de
bouwbedrijven" to Amsterdam, die in haar statuten zeer
stellig luidende bepalingen ter voorziening in het geval van
staking bij een harer leden had vastgelegd . In zoodanig
geval is dat lid bevoegd een beroep to doen op de vereeniging ; bij loting zullen dan eenige andere laden worden
aangewezen, die verplicht zijn hun eigen werklieden op to
drag en bij het eerstbedoeld lid den arbeid der stakers op
to vatten weigeren deze werklieden aan die opdracht to
voldoeu
., dan moeten zij op staanden voet worden ontslagen
en moeten auderen met dezelfde taak worden belast . . . .
totdat er een algeheele uitsluiting der weigerachtige werkliedea gevolgd is . En aldus is geschied : toen op 7 September hat werk bij den aannemer S c h u t ward neergeleg d,
noodi(,de de A. P . V . de bestuurderen van alle metselaarsen opperlieden-organisaties uit tot een bijeenkomst (op 9
September), waar aan elk organisatie-bestuur de vraag ward
voorgelegd of hat de houding der stakers goad- of afkeurde
en - in geval van afkeuring - welke maatregelen dit
or(,anisatie-bestuur met de A . P . V . kon nemen ter voork6ming van ingrijpen door de A . P . V . Van de christelijke
werkliedenvereenigingen ward op die vragen enkele dagen
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later schriftelijk antwoord ontvangen, waaruit bleek dat zij
alien de staking of keurden ; dat een harer bij die of keurin g
een reserve maakte 1) ; dat deze vereenigingen geen anderen
maatregel tegen dit anarchistisch drijven mogelijk achtten
dan het opnieuw beleggen van eene algemeene vergadering .
Na ontvangst van die antwoorden gaf het bestuur der
A. P . V. nog denzelfden dag (12 September) aan alle organisaties kennis van het besluit van ,overneming" van het
werk, wanneer niet v66r 15 September de arbeid bij den
aannemer S c h u t was hervat . En toen dit laatste op dien
datum niet geschied was, wees het bestuur der A . P. V .
leden aan, die arbeiders naar dit werk moesten zenden en
bij weigering ontslaan, hetgeen gebeurde en herbaald werd . . .
in een woord : de uitsluiting was weldra een voldongen
feit : het bestuur der A . P . V . stelde voor (en de ledenvergadering nam met algemeene stemmen dit voorstel aan)
om op Maandag 25 September over to gaan tot uitsluiting
van alle bij haar leden in dienst zijnde metselaars en opperlieden, bijaldien niet v66r dien tijd de staking op het werk
van den heer S c h u t opgeheven en de arbeid op alle werken
zonder uitzondering hervat zou zijn . Met dit besluit verklaarde de metselaars-patroons-vereeniging zich solidair .
Er is van de zijde der arbeiders tegen de ,uitleen .bepaling," welke in de statuten der A . P. V . is neerg eleg d,
heftig geprotesteerd .
Men heeft gezegd dat deze bepaling (welke patroon
A verplicht zijn werkman arbeid op het werk van patroon
B to doers verrichten en dien werkman op straffe van ontslag verplicht aan deze opdracht to voldoen) „den arbeider
als een koelie beschouwt" en ook door hen, die het beleid
der aan besmettingsmanie zich overgevende metselaars openlijk afkeurden ., is gezegd
„dat de arbeiders niet verplicht waren zich to laten uitleenen
„ dat zij met genoegen zagen dat de aangewezen arbeiders weigerden
,,dit art . 23 in toepassing to brengen ; dat, alhoewel de strijd gaat
„om den heierseisch en niet om verdwijning van art . 23 uit het
1) N.1 . deze : dat de metselaars in quaestie niet het werk hadden
moeten neerleggen, voordat zij op de ,verdachte" fundeering hidden
moeten werken .
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,,regleinent der A . P . V ., dat artikel een blijvend gevaar kan op,,leveren voor elke partieele staking ."

Hoe moet over dat artikel en zijn toepassing ons
oordeel luiden? Is de workman rechtens of zedelijk verplicht voor zi n patroon op diens last ten bate van een
ander patroon to gaan werken? De vraag, waar het o
gaat, is aldus eigenlijk niet juist geformuleerd . Wanneer
de vereeniging werk van een harer leden overneemt, is dit
niet meer zijn werk maar van dat lid, hetwelk daartoe
door het bestuur (bij lotina)
n wordt aan bo-ewezen. Een hooge
boete bedreigt hem, die niet trachten zou zoodanig hem
toegewezeu werk to doen verrichten . De vraag moet daaro
aldus worden gesteld : wanneer een patroon zich door zijn
organisatie zeker werk ziet opgedragen, waarvan de verrichting (in casu : metselen) valt binnen het leader der
werkzaamheden van de arbeiders, die hij daarmee belast,
zijn deze arbeiders dan bevoegd de verrichting van dat
werk to weigeren
Het schijnt wellicht onnoodig bij de beantwoording
van deze vraag lang stil to staan, daar toch eon felt wel
terdege vaststaat en voorzoover wij weten, door niemand
is ontkend, n .l . dat de arbeiders, bij de leden der A . P . V. in
dienst, de bepaling van art . 23 en hare strekking reeds lang
kenden. 1 ) Alen zou dus eenvoudig kunnen zeggen ,habent

quod sibi imputent" : de werklieden, die de eventueele verplichting der atroons tot onderlingen bijstand door het
,,uitleenen" van arbeiders kenden en niettemin bij deze
patroons in dienst traden of in dienst bleven, mochten
-Creacht worden zich to hebben verbonden tot medewerking
hunnerzijds aan de nakoming van de den patroons op 0oelegde verplichting. Iedereen moist dat hij, met een lid dier
vereeniging een arbeidsovereenkomst sluitend, zich ten taak
p

1`3

1) In de merkwaardige brochure (waarop wij nader terugkomen),
getiteld ,Een ernstig woord in een ernstigen tiijd", door het N(ederlandsch)
V(erbond) van V(akvereenigingen) gericht tot de Amsterdamsche bouwvakarbeiders wordt gezegd : ,Gij kendet de artt . 23 en 24 van de statuten
,,der A . P . V . Gij wist dus dat een uitsluiting onvermijdelijk zou volgen,
,als uit solidariteit met de heiers de arbeid door de metselaars en opper1 ,lieden zou worden gestaakt ."
0 . E. Y 1 1
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kon zien gesteld stakers bij een ander lid to gaan vervangen ;
wie nu, dit wetende, niettemin de overeenkomst sloot,
verbond die zich niet (zij het stilzwijgend) tot nakoming
van al hetgeen die overeenkomst meebracht ? . . . .
Maar het spreekt wel vanzelf dat hierbij nog andere
overwegingen rijzen . Immers men kan, toegevende dat de
werklieden formeel tot het dulden van de „uitleening"
verbonden waren, niettemin de vraag stellen of het betamelijk was dat de werkgevers iets dergelijks van hen
verlangden . Waarbij dan tevens deze overweging, die immers
bij de motiveering van dwingend recht in de wettelijke
regeling der arbeidsovereenkomst een zoo groote rol speelt,
zich ook pier opdringt : dat de werkman, geplaatst voor
de keuze tusschen aanvaarding van arbeid onder voor hem
bezwarende of ongewenschte bedingen en het weigeren van
zoodanigen arbeid, geen keus heeft . De A(lgemeene) P(atroons)
V(ereeniging) legde haar leden de verplichting van art . 23
zij het stilzwijgend
hun arbeiop ; die leden legden
ders de (aan dezen bekende) verplichting op die „uitleening"
to dulden. Maar de werkman, die dit niet verkoos to dulden
en dit vooraf zou hebben aangekondigd, zou dan ook bij
alle leden dezer Patroonsvereeniging to vergeefs werk gevraagd hebben . Kunnen dan de patroons, zoolang er geen
wettelijke regeling van de arbeidsovereenkomst is, maar
bedingen wat hun goeddunkt, en was met name het in art .
23 hunner statutes voor de werklieden opgesloten beding
to rechtvaardigen ?
Op de eerste vraag is to antwoorden dat, ook zonder
speciale wet op de arbeidsovereenkomst, bij deze overeenkomst een der partijen niet maar alles wat hem belieft den
ander als een verplichting kan opleggen ; dat arbeidsovereenkomsten, zoolang haar bijzondere wettelijke regeling
uitblijft, geregeerd worden door de bepalingen (in het B . W.)
nopens overeenkomsten en door algemeene rechtsbeginselen .
De tweede vraag vordert een onderzoek naar wat men zou
kunnen noemen de zedelijke toelaatbaarheid van een ,uitleening", als door art . 23 der A . P. V. beoogd .
Wat nu dit punt betreft, laat ons de bedenkingen

83
nagaan, die met name van de zijde der christelijke bouwvakarbeiders tegen de bekende artikelen zijn geopperd. Men
herinnert zich dat door een vergadering van christelijke
bouwvakarbeiders-vereenigingen to Amsterdam een motie
is aangenomen, waarbij eenerzijds „ten sterkste" werd ,afgekeu rd" de houding der anarchistische werklieden, andererzijds tevens „veroordeeld" werd de daad der A . P. V .
„one alleen op het antwoord der metselaars-vereeniging D . V. V .
,,en der opperlieden-vereeniging N . L. 1) tot uitsluiting van alle
„metselaars en opperlieden over to gaan ."

Toch waren het, gelijk men zich ook herinneren zal,
juist deze christelijke organisaties, welke de crisis deden
eindigen door de stakende metselaars uit to noodigen
het week to hervatten en door to verklaren dat anders
haar leden in de ,besmette" putten zouden gaan arbeiden .
Welk bezwaar hadden deze christelijke werklieden dan tegen
het bekende artikel ? Het bestuur van den R. K . Volksbond zette dit in een ingezonden stuk in de pers uiteen
de christelijke werklieden wilden zeer zeker wel met de
patroons samenwerken om het anarchistisch drijven onmogelij k to maker
,,maar zulks mag niet geschieden ten koste van hun vrijheid" ;
zij weigerden „zich to laten gebruiken als willooze werktuigen" .
,,De werkman wordt hier" [n.1 . in het bekende artikel] ,gewoon be,,schouwd als koopwaar, als een werktuig, dat verplicht is zich to
,,leeneu moor alles wat den patroon goeddunkt . 't Is een aan banden
"leggen van den vrijen wil van den mensch, een miskenning van
„zijn eergevoel."

Het komt ons voor, dat de (wel wat groote) woorden,
'waarin di i protest is vervat, slechts dan zin hebben of ter
. .take dienende zijn, wanneer hij, die ze tot de zijde maakt,
.erkent to staan op het standpunt van den klassenstrijd .
Want . . . . waarop komt de bej egenin g van den arbeider
als ,koopwaar", als ,werktuig" neer ? Slechts hierop : dat
de patroon tot den metselaar die in ziju dienst is zegt : ,gij
,,moet heden voor mij niet gaan arbeiden op mijn werk, doch
,,op dat van een order" (in casu : van den aannemer S c hut) .
1) Gedoeld werd hierbij op het besluit van die beide vereenigingen
den arbeid niet to hervatten voor dat de staking der heiers zou zijn opgelost .
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Niet voor alles wat den patroon goeddunkt" be-,
hoeft de werkman zich dus to jeenen" ; hij moet alleen
desverlangd elders gaan metselen dan waar hij dat placht to
doen . Is dit ,,een aan banden leggen" van zijn ,vrijen
wil'), dit ,,een miskenning van zijn eergevoel"? Slechts hij',
kann op die vragen een bevestigend antwoord geven, die
juist in de opdracht om op het iverk van den aannemer &hut
te gaan arbeiden, d .i . om een staker to gaan verva?Te ,)b jets.
ziet, dat in billijkheid niet van een arbeider mag worden
verlangd . En dat waarom niet ? Het zal elken metselaar,
onverschillig zijn of hij op terrein A of op terrein B moet
metselen, tenzij er op terrein B een besmette" put is .,
Maar dan kant zich 's mans bezwaar niet tegen de verwisseling van arbeidsterrein op zichzelf, doch tegen de
van hem verlangde medewerking tot verbrekiDg van een
stakingstoestand, in welke medewerking hij zien zou een
daad strijdig met de wet der solidariteit, die immers eischt
dat alle arbeiders als 44n man den klassenstrijd voeren
tegen de patroons . De ondergrond van het verzet derchristelifte werklieden moet dus - trots hun zoo sterkmogelijke afkeuring van de houding der stakers - gelegen
zijn geweest in hun onwil om tegen die stakers met de

patroons gemeene zaak to maken en daardoor de positie,
dier stakers, hun klasse-genooten, tegenover de patroons .
to 'verzwakken, - een onwil, dien zij niet met zooveel
woorden uitspraken en waarvan zijzelf zich wellicht niet
klaar bewust zijn geweest.
Was het dan inderdaad van die christelijke werklieden
to veel verlangdd dat zij afbreuk zouden doen aan de zaak
hunner mede-arbeiders, welker houding zij ten sterkste
afkeurden? Hadden dus de vereenigde patroons uit hun
statuten een bepaling behooren weg to laten, welke hen
noopte van hun arbeiders met de solidariteit strijdige daden.
to verlangen? Moeten werkgevers zich - op straffe van
anders misbruik to maken van hun economisch overwicht onthouden van alle maatregelen, waardoor de eene arbeider
verplicht zou worden iets to doen dat in strijd is met het

belang van andere arbeiders, en moeten zij dus zeif als .
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patroons zich stellen op het standpunt der onbeperkte en
oubec, rensde noodwendige en onaantastbare arbeiders-solielariteit '. 1 Een vraag, die ook aldus kan worden geformuleerd : moeten patroons maar lijdelijk toezien dat het
solidariteits-begrip en de besmettings-theorie door de arbeiders z66 ver worden doorgevoerdd als dezen zelven voor hun
zaak hett voordeeligst achten? Of ook : mogen patroons
niet trachten. wellicht onherstelbare schade in hun bedrijf
to Iceeren door to pogen aan de ongebreidelde toepassing
van solidariteits-begrip, en besmettings-theorie, welker consequenties ojioverzienbaar en met den geregelden gang van
zaken in een bedrijf onverzoenbaar zijn - pawl en perk
to stellen ? Ons dunlit : de vraag zoo stellen is haar beantwoorden . Men is geen vijand van het vereenigingsleven
order arbeiders, wanneer men een open oog heeft voor de
excessen, waartoe de tot het uiterste gedreven idee der
veree -nigiuo- leidt . Het laatste woord dier vereeniging is :
algemeene werkstaking, welke immers is de eindpaal der
SOIL idarii ei t, de besmetverklaring van alle werk . . .
Eigenaardig is het dan ook wat door den reeds oenoemden anarchistischen leider D r e w e s in den Metselaarsbo-nd -eze
,, (l werd en waaruit bleek dat men liefst een
n
al ,, emeeue werkstaking had gewild doch, omdat deze niet
bereikbaar was, maar liever uitgesloten werd : ,wij kunnen"
zeide deze leider in de jaarvergadering van den Metselaarsbond (blijkens het verslag in De Metselaar)
1-1

Z15

Z~i

,,wij lcu - n -neu. geen algemeene staking proclameeren, omdat er in
.,liet bouwvak twee stroomingen ziju, waarvan 66n niet mee zou
Daarom worden
,doeii, ii .l . de timmerliedenvereeniging C . I . N .
, .wij hover uitgesloten ."

Men wenschte dus zoo to ageeren dat Loch feitelijk
eon algemeene strijd volgen zou ; ging het niet door staking,
dan door een afgedwongen uitsluiting.
Een af,(TedwoDgen uitsluiting. 1 ) Want eigenaardig ook
'1,, Uit de brochure ,Em ervstig woord enz" : dan zult gij misschien
,met ons erkennen, dat het niet zoozeer, misschien in het geheel niet
,giiig or den eisch der Heiers, doch dat men heeft gemanoeuvreerd om
,de patroons tot een uitsluiting to dwingen" . - In denzelfden geest
H . P o l a k in zijn Weekblad : .,De Bouwvakfederatie heeft blijkbaar den
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was de houding der heiers (d. i. van hun leiders) waar
pogingen tot beslechting van den strijd werden in het werk
gesteld : toen de timmerliedenvereeniging C . I. N. een samenkomst van alle betrokkenen bijeenriep om tot eenn bevredigende oplossing to geraken, werd het Joel dier bij een .-komst volkomen gemist doordat (blijkens het verslag in Het
Yolk) het bestuur der heiers-organisatie en de ,Commissie
van Advies" uit de Bouwvakfederatie opzettelij k elke bespreking onmogelijk maakten en niets deden dan schelden
op de timmerliedenvereeniging en haar bestuur
Eigenaardig
voorts --- is dat in de (reeds genoemde)
brochure van het (parlementair) N. V. V . gezegd werd
,,Een solidariteitsstaking moet onvermijdelijk aanleiding geven
,,tot maatregelen van verweer van den kant der patroons . Zulke
,,maatregelen nemen in den regel den vorm aan van een uitsluiting ."

En niet minder eigenaardig
ten slotte
is wat H.
P o 1 a k in het reeds aangehaald nummer van zijn Weekbladl
schreef
„Strijd tegen reglementen van patroonsvereenigingen, tegen
,,taktiek of tactische maatregelen van patroonszijde, tegen zwarte
,,lijsten ens ., is nutteloos, is vruchteloos, is Don Quichotterie . Wat
,,kan het ons trouwens schelen op welke manier de patroons bun
,,strijd strijden, langs welken we- zij de werklieden uitsluiten, en
,,wat dies meer zij ? De arbeiders zijn ook zoo lekker niet . En als
,,bet er op aankomt, zijn de vakvereenigingen ook voor geen kleinig,,heid vervaard . Het moet toch eens uit zijn met al die braafdoenerij
,,en die verheven veroutwaardiging over bet doers en laten der w erk,,gevers in den industrieelen strijd. Oorlog is oorlog . Men voert hem
,,van weerskanten met alle middelen, waarover men beschikt . Met
,,verontwaardiging over de strijdwijze van den vijand, riclit men
„niets uit . Men moet de strategie van ziju manoeuvres pogen to
,,verijdelen, zijn aanvallen weten of to slaan, zijn schijnbew egingen
,,weten to keeren, zijn listen en lagen weten to vermijden . Zoo doet
,,men van weerszijden . En de partij die bet weerbaarst is, bet kundigst
,,geleid wordt en over de beste strijdmiddelen beschikt, zal over,,winnaar blijven . Toegepast op het onderhavige geval ,ail dit zeggen,
,,strijd gewild . Zij kende bet beruchte art . 23 van bet patroons-regle,,ment ; zij moist dat bet zou worden toegepast als gehandeld zou worden
,,als nu geschied is ; en zij heeft bet er opzettelijk op aangelegd de
,,patroons tot toepassing to dwingen. Want waar geen algem©ene werk,,staking meer mogelijk was, moest immers op een uitsluiting worden
,,gewerkt !"
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,dat de arbeiders in de bouwvakken hebben to zorgen dat de ala
,gemeen gebrandmerkte tactiek hunner patroons zonder uitwerking
,,blijft . Van de patroons to vorderen, dat zij zich van een bepaalde
I'maDier van strijdvoeren zullen onthouden, is onzin . Dat kan men
,niet eischen . En als men het doet, stuit men op den verwoedsten
,,tegenstand : want de werkgevers zijn even weinig geneigd zich ten
,,aanzien hunner organisatorische maatregelen de wet to laten voor,,gebrijven door de werklieden, als de arbeiders pleizier hebben zich
,op dat stuk to laten gebieden door de patroons" .

De lens : ,4 la guerre comvte a la guerre", welke tot
motto had kunnen dienen voor H . Polak's bovenstaande
beschouwing, is de ooze niet . Wi1.* Z1j**n niet van oordeel
dat ourechtmatige handelingen van de eene partij aan de
wederpartij een vrijbrief voor onrechtmatige handelingen
harerzijds geven . Maar wij begrijpen wel, dat in het algemeen een oorlogstoestand - gelijk door een staking geschapen wordt - sours krasse maatregelen noodig kan
waken en dat er gevallen van noodweer zijn, waarin verdediging van eigen, bedreigde bela7agen z66 urgent is, dat
met sommige overwegingen geen rekening kan worden
gehouden. IVIaar bovendien en in 't bijzonder : de hooding
der A . P. V. strekte vooral om van de niet-stakende, van.
de christelijke werklieden een duidelijke verkiaring to
verkrijgen omtrent hun verhouding tot de anarchistische
elementeia ; van die welgezinden werd gevraagd het uit to
spreken dat zij de staking ofeurden, gevraagd voorts op
grond van die of euring dan ook tegeu de staking to
ageeren . Hun werd als 't ware door de patroons toegevoegd :
",zoo gij niet te-en ons zijt, moet gij ook voor ons zijn" .
Waarop de christelijke organisaties antwoordden : ,wij zijn
.,,zeer sterk tegen de anarchistische stakers, maar wij zijn
. .,niet voor u, wij willen aithans door onze handelingen
,,daarvan niet doen blijken" . En de uitsluiting had deze
beteekenis, dat daarop als slotwoord van de zijde der patroons
volgde : ,indien gij niet met de daad u stellen wilt tegen
„de stakers, zult gij met hen hetzelfde lot deelen en uitI ,gesfoten worden".
Inderdaad, waar de strijd op industrieell gebied zoo
scherp wordt gevoerd ; waar - gelijk H . Polak het uitdrukte - de vakvereenigiugen (ook) voor geen kleinigheid
Z!)
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vervaard zijn ; waar groote blijvende belangen op het spel
staan en het er op aan komt den strijd
een strijd tegen
revolutionaire, anarchistische elementen, die den strijd
wilden en zochten - niet to rekken, omdat elke dag langer
groote schade en aan de werkgevers en aan de werklieden
daar kunnen wij het niet
en aa,u derden toebrengt ;
ontoelaatbaar achten noch ook als een zedelijken dwang
veroordeeleu, wanneer de patroons tot niet-stakers ze-ge -n :
,,gij moet kiezen : voor hen of voor ons ; zoo gij voor ons kiest,
,,moet gij ook voor ons, d .i . tegen hen ageeren ; wilt gij dat
-niet dan beschouwen wij dat als als een daad tegen ons,
,,waarvan de gevolo-en
u zullen treffeu ; wij kennen hier
b
,geeia middenweg, want er moet snel ingegrepen en met
,,beslistheid gehandeldg
worden ; dat vordert ons belang en
h,et uwe en het alcremeen belang."
De herinnering aan H . Polak's beschouwing over de
strijdwijze der patroons heefL ons reeds doen vooruitloopenn op
het belau-,rriikste van gansch het conflict : de weigering, der
p arlementairen om de strijdende anarchisten to steunen en de
hooding der redactie van Met V617o tegenover die weigering .
Voordat wij de meest markante feiten in herinnering
brengen om vervolgens daaruit ee -n conclusie to trekken,
zij het vergund een enkel woord to zeggen over twee orga-nisaties, welke in deze geschiedenis eon gewichtige rol
hebben gespeeld . De eerste is de A(msterdamsche) B(estuurders) B(ond), gelijk de naam aanduidt een centraal
college, waarbij (parlementaire) Amsterdamsche vakvereenigingen zijn aangesloten, maar ook wonderlijk genoeg eenige
Amsterdamsche afdeelingsbesturen der S(ociaal) D(emocratische) A(rbeiders) P(artij) . 1) VoorzitLer van den A . B . B. is
Wollring, order wiens 1eiding staat de reeds genoemde
parlementaire timmerliedenvereeniging C . I. N. - De tweede
,organisatie, waar over vooraf iets gezegd moge worden, is het
.N(eclerlandsch) V(erbond) (van) V(akvereenigingen), welks
1) Op de vergaderingen, waar de besluiten worden genomen, zijn de
besturen der aangesloten organisaties under leiding van het I .B .B .-bestuur
bijeen .

ons reeds werd geciteerd.
Dit N . V . V . is in den loop van dit jaar (1905) opgericht met de
uitgesproken bedoeling een al gemeen veree -nigingspent to
zijn voor parlementaire werkliedenvereenicringen ; het staat
dus -- of liever : zal staan, want het treedt eerst 1 Januari
1906 in werking - tegenover het anarchistisch N(ationaal)
A~rbeids) S(ecretariaat), hetwelk de Jandelijh-e" federatie is
der au archistische plaatse'4jke arbeids-secretariaten en der
,4andelijke" anarchistische vakv ere enigiugeu en -bouden . Het
N. V . V . is opuericht door het krachtig initiatief en staat
onder leidin- van H . Polak, den voorzitter van den
A . N . D . B ., welke, 0*e1jjk bekend, order de Nederlandsche
valcvereenic,ijigen de onbetwist allereerste plaats inneemt .
Bij den (Parlementairen) A . B. B ., waarbij ook de A . N .
D. B . is aaingesloten, was nu een verzoek out steun van de
lanarchisfische) Bouwvakfederatie ingekomen, weik verzoelop 28 September in een drukbezochte vergadering van den
A. B . B . waar 23 organisaties vert-egenwoordigd waxen . en
waar over de quaestie zees ernstig en langdurig beraadslaa .- d is, werd a f g e w e z e n met de overgroote
meerderr3
heid van 17 stemmen voor, I tegen en 1 blanco . De motieven
deter afwijzing zouden na den hangenden strijd worden
bekend gemaakt .
Op zichzelf en ook los van de toen nog onbekende
gronden. was dit besluit uiterst merkwaardi-,omdatdaaruit
mocha worden afgeleid dat deze parlemenfairen huun actie
te-eu dee anarchistische arbeidersbeweging zoover wilden
doorvoeren, dat zij die anarchistische arbeiders zelfs in den
strijd tea-en de als g emeenschappelajke vijanden beschouwde
patro,_-ons aan hun lot wilder overlaten . En wel was de verwijderiu- tusschen parlementairen en anarchisten sinds jaar en
d a-g- bekend, mar een z66 demonstratieve b .ouding tegen de
laatsten was door de eersten toch nog nooit aaDgenomeu .
Dit afwijzingsbesluit, was, gelijk wij memoreerden, genomen in een vergadering welke gehouden was op 28
September . In zijn nummer van 1 October wijdde ]let Volk,
orgaan der S . D . .A. P., dat tot nog toe - in tegenstelling
tot Het Trolhisdagblack (welks anarchistische sympathie6n
broehure,, .Een ern.iiigu,oord enz." door
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welbekend zijn) geen beschouwingen over het bouwvak
conflict bevat had, daaraan een eerste artikel . Verklaarde
de redactie openlijk dat zij het afwijzings-besluit van den
A.B.B . of keurde en dus de mannen der Bouwvakfederatie
wilde gesteund zien ? Of bleef zij, die altijd zoo fel was,
opgetreden tegen die onbesuisde „directe actie", in haar
lijn door de verklaring dat de voorstanders dier directe
actie nu zelf ook maar de zaak tot een goed einde moesten
zien to brengen ? Voorshands deed zij noch het een noch
het ander, onthield zich van een besliste ui tspraak, van
het leiden en voorlichten, dat van haar immers verwacht
mocht worden . De ,voorgangers van de nieuwe taktiek
in de vakvereenigingen" (het N . V . V. dus) moesten
zoo,
heette het
de parlementaire werklieden inlichten . Maar
dit wilde de redacte wel zeggen ,dat ieder man moest staan
voor zijn meening." Waarop volgde een (wegens haar plaats
in cut orgaan merkwaardig e) waarschuwing tegen verdere .
uitbreiding der „besmetting" : verdere besmetting zou de
zaak der uitgeslotenen niet sterker, maar zwakker maken ;
„de theorie der besmetting doorvoeren voor elk klein geschil
,,als dat der heiers, voert tot nadeel voor de arbeiders en voor de
,,vakvereeniging",

want de beweging wordt dan zoo groot dat de vakvereeniging de lasten niet meer kan drag en .
,,De doorgevoerde besmettingstheorie omvat het gansehe arbei,,dende yolk, en dit kan niet telkens, als er in cen der vakken
,,gesehil is, in zijn geheel het werk neerleggen . En ale men de
„onmogelijkheid erkent van de toepassing der theorie in hare voile
,,beteekenis, dan moet men ook vermijden met die toepassing in het
,,klein to beginnen" . --

De redactie vertrouwde dus dat de zaak g een verdere uitbreiding zou krijgen .
„De thane vereenigde heiers, metselaars en opperlieden beheer, .schen den aanvang der bouwwerken en zijn dus, als hun organi,,satie de proef goed doorstaat, sterk genoeg ."

Men ziet, deze beschouwing gaf al zeer weinig houvast,
behelsde aan positiefs niet meer dan den wensch dat het
N. V. V . zijn oordeel over de zaak zou uitspreken, en de ,
vermaning dat de besmetting niet verder uitgebreid moest
worden . Twee dagen later (Met Volk, 3 October) ondernami
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de redactie een poging om den omvang van het conflict
to verkleinen ; zich een opinie over de nog onbekende
motieven van den A . B . B . voorbehoudend, wees zij er op
dat de oorzaak van het versehil niet zoo gewichtig was,
dat het lauger moest duren dan strikt noodzakelijk was .
De heiers hadden zich wel alleen kunnen redden ;
,,er was dus Been noodzaak voor uitbreiding en ook nu nog
Jan de eisch der heiers regelmatig worden uitgevochten zonder de
,,uitbreiding tot zoovele duizenden gezinnen . De vakken, die geen eigm.
"eischeu hebben, kunnen toch door steun deelnemen aan den strijd" .

Bovendien : het heiersgeschil betrof in hoofdzaak de veiligheid bij het werk, ,dus een technisch@ quaestie," die zeer
geschikt is voor arbitrage. Waarom droegen patroons en
arbeiders de beslissing niet op aan een scheidsgerecht? . . .
De wankelmoedige, weifelende houding der redactie van
Met Yolk werd in een ingezonden stuk gesignaleerd door
den ,partijg enoot" S . J. P o t h u i s (secretaris van den A . B . B.),
die er op wees dat de redactie tegelijk ja" en ,,neen"
scheen to zeggein, en die deswege om ,zuivere koffie" vroeg .
Welke drank door de redactie geschonken werd in een
naschrift, waarin zij verklaarde :
,,direkte aktie en besmetting, wij keuren die taktiek af, even
,,sterk als vroeger" - Al :i, a r ,maar moet de direkte aktie een
,,nederlaag lijden door een patroonsaanval, bovendien no- zoo zorg,,zaaln TOorbereid en zoo zonder keurigheid van middelen uitgevoerd
"als deze, dan is onze pleats naast en met de strijdende arbeiders ."

Met dit woord was de teerling geworpen. De anarchistische actie werd onvoorwaardelijk afgekeurd, maar teveris
gesteund, omdat zij de patroons tegenover zich vond
In
gelijken geest, in sterker bewoordingen nog, uitte zich de
voorzitter van den Rotterdamschen Bestuurders Bond, H .
S p i e k m a n : 1) de anarchistische opvatting berust op niets
anders dan op een onbegrensd en daardoor onbeteugeld
solidariteitsgevoel en is strijdig met alle begrip en eisch
van organisatie ; zij wordt dus door ons (,,parlementaire"
socialisten)
I

,,ten stelligste verworpen en voor alles wat uit haar geboren
,,wordt moeten we zorgen dat we geen verantwoordelijkkeid hebben
,,te dragen"
de konsekwentie van deze strijdwijze en de ver1)

met Volk, 5) October 1905 .
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„plichting, die zij wil opleggen, kunnen wij niet aanvaarden',
m a a r . . . . maar „waar de patroons dit uitsluitingsstel sel niet laten
„afhangen van billijkheidsoverwegingen, maar als een machtstelsel
„toepassen, daar mogen wij, niettegenstaande de fout van de werk.,lieden, die wij immers openlijk bespreken en of keuren ., niet ons
„tegen de werklieden wenden, omdat wij in dat geval hulp verleenen
,,aan de patroons en de werklieden ons toch oneindig meer nabij
„staan dan de werkgevers met hun uitsluitingsstelsel" . -

Ook hier, gelijk men ziet, de volstrekte verwerping van het
onverantwoordelijk optreden der anarchisten met de verklaring dat men niettemin hen tegen de patroons moet
steunen !
Wij behoeven niet lang stil to staan bij de vele i.ngezondenn stukken, welke sedert then in Het Yolk geplaatst
zijn ter bestrijding van het stan.dpunt der redactie . -lit
sommige echter doers wij enkele grepen : had de Volkredactie gezegd dat het nieuwe vakverbond (N . V . V .) zich
over de zaak moest uitspreken, zjj wordt er aan h.erinnerd
dat de A. B . B ., de in deze „meest bevoegde orgariisatie",
zich reeds eenstemmig en beslist uitgesproken heeft ; motiveert zij haar wensch om wegens het ,,koeliestelsel" der
patroons met de stakers mee to gaail, zij moue bedenken
dat „wij" zoodoende ,telkens en telkens tiff eer worden betrokken in anarchistische avonturen" . . . .
Maar de redactie van Ilet Vol k-, die verklaard had steun
aan hair lezers voor de uitgeslotenen to zullen vragen
zoodra het geschil ouherroepelijk zou zijnn geworden, ging
daartoe in het nummer van 8 October over en wekte haar
lezers
,,dringend op tot geldelijke ondersteunin g van de door een
„brutale gewelddaad der patroons uitgesloten bouwvakarbeiders ."

Het woord was nu een daad geworden, een daad, die
heftig protest uitlokte . Reeds dadelijk plaatste het afdeelingsbestuur der S. D . A . P. Amsterdam III, welke afdeeling
bij den A . B . B . was aangesloten, in Hot V olk order „In.gezondenn mededeelingen" een waarschuwing tegen „de desorg aniseerende taktiek van de redactie van ons partij orgaan",
waarbij aan het besluit van den A . B . B . werd heriunerd :
„zoolang 't besluit niet is g e tivij zig d, zij elk onzer leden en
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geestverwanten d e m o c r a a t en steune niet, al is hij voor
steun en al vraagt lien de redactie van 't Volk." 1)
Inmiddels ging op aandrang van verschillende zijden
de A . B . B. er toe over zijn motieven tot weigering van
van steun to publiceeren . Zooals wel to voorzien was, waren
deze motieven alleen gelegen in de overweging dat het
geheele conflict door anarchisten was opgezet en in den
principieelen of keen, welke de A . B . B . teg en de anarchistische strijdwijze koesterde : Dit ,in de vakbeweging verderf,,brengend anarchisme" weet „op groot lef" 2) een groote
beweging tot stand to bren g en of uit to lokken ; men zoekt
dan zijn kracht niet in. stevige weerstandskassen, maar in
manifesten met groote woorden ; het geld moet dan worden
opgebracht door de in normale tijden door de anarchisten
zoo gehoonde parlenientairen .
,,In dit alles ligt samengevat de theorie der besmetting, die
,,niets in heeft, die, consequent doorgevoerd, bij ontslag van een
„pakhuisknecht de algemeene werkstaking ten gevolge moet hebben .
„ Alles is berekend op groot lef ."

Volgt een betoog dat er in den strijd tal van momenten
geweest zijn, waarop elke zoo zwakke organisatie als de ,
Bouwvakfederatie a nn den strijd een eind had gemaakt. En
herinnerd wordt aan D r e w e s ' woord, dat waar een algemeene werkstaking onbereikbaar was, liever op een uitsluiting moest worden aangestuurd .
,,Dat baart ons, die de anarchistische methode door en door
,,kennen, niet de minste verwondering, maar men blijve dan met
,,het praatje thuis, dat bier kleine geschiulen in 't spel zijn, die na
,,afloop kunnen herzien worden ; dat is een onware, oppervlakkigeonderstelling zonder een redelijk feit tot grondslag ." 3 )
1) Een dergelijke waarschuwing ging ook uit van het afdeelingsbestuur der S . D. A . P . Amsterdam VIII . Zij hadden althans dit effect dat
de redactie van Het Volk haar opwekking tot steun na den eersten maal
nimmer herhaald heeft.
2) De uitdrukking, wellicht niet voor alle lezers van 0n7e Eeuty
verstaanbaar, beteekent : met veel durf, met groot vertoon van brutaliteit .
3) De ontkenning dat hier ,kleine geschillen" in 't spel zijn slaat
klaarblijkelijk terug op wat de redactie van Het Folk had geschreven
de aanval der patroons ,vindt in ons scherper tegenstand dan wij om
,,die tactische geschillen" Fn.l. met anarchisteni ,ooit tegen iemand zullen
,,uitoefenen ."
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Slechts zeer enkele dagen na de openbaarmaking der
motieven van den A. B . B . verscheen het reeds door ons
geciteerd Weekblad van den A . N . D . B ., waarin H. P o 1 a k
de quaestie besprak . Wij haalden uit dit artikel reeds
enkele gedeelten aan, dock moeten nog vermelden op welke
drie gronden deze voorman in de S . D . A . P., doch nu
schrijvend als voorzitter van den A . N. D . B., elk denkbeeld
van steun verleenen afwees : in de eerste plaats niet omdat
„Wij" reeds sedert lang besloten hebben geen vakvereenigingen bij to staan, die niet zelf voor een eenigszins voldoende strijdkas hebben gezorgd ;
,,in de tweede plaats omdat ons bondsbestuur en onze bonds,,raad besloten hebben nooit steun to geven aan bij het N .A .S.
,,aangesloten" (dus anarchistische) ,vereenigingen" ;

in de derde plaats wijl het belang van de toekomst der
Nederlandsche vakbeweging vordert niet enkel in woorden
doch vooral ook
,,in daden front to makers tegen de krankzinnige en heillooze
,,tactiek der ,,direete actie", der onbekookte solidariteitsstaking, der
,,,,besmettings"-manie, der werkstaking om de werkstaking, zooals
,,die door de anarchistische aanstokers in een deel der vakbeweging
,,wordt doorgedreven ."

Geen wonder dat deze Schr . scherp de hooding der Volkredactie gispte : zij vroeg geld voor hen, die een taktiek
volgden, waarvan de hoofdredacteur een der overtuigdste
tegenstanders is .
De „rumor in casa" werd nog vermeerderd doordat
de oud-hoofdredacteur van Het V o l k, mr . P . J. T r o e l s t r a
mede zijn gezaghebbend woord deed hooren : het partijbestuur der S . D. A . P. was schuldig aan grove nalatigheid,
doordat het in zijn laatste verg adering de crisis niet had
besproken ;
,,en zoo levert onze partij op dit oogenblik een beeld van ver,,warring en besluiteloosheid op, onwaardig aan een beweging, die
,,steeds vooraan staat, waar het geldt den arbeiders den weg to
,,wijzen, door allerlei moeilijkheden heen de baan to broken . Nu
,,derft zij, die gewoon is, met den fakkel der kennis andere arbeiders,,vereenigingen voor to lichten, zelf alle licht, alle wetenschap . Nu
,,is bij haar, die steeds aandringt op organisatie, alle organisatie
,,zoek en is zij, die het anarchisme bestrijdt, ten prooi van anarchie" .
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De Amsterdamsche federatie der S. D . A . P. moest z .i . in
deze zaak ,die de eer der partij geldt" stelling nemen, en
neemt zij ,het optreden van onze mannen in den A . B . B ."
voor haar rekening, dan moet ook het partijorgaan zich aan
dat besluit houden .
Ret was echter niet het Amsterdamsch federatie-bestuur
der S . D. A . P., maar haar Partijbestuur zelf, dat een beslissing nam en aan den hoofdredacteur van Het Volk deed
weten dat zijn recht tot handelen gelijk geschied was erkend
wend, doch dat het Partijbestuur, ,om organisatorische
redenen" besloot hem to verzoeken den oproep om steun
niet meer to plaatsen 1) . De redactie van Het Volk teekende
hierbij aan dat zij aan dit verzoek voldeed ; weigering zou
haar brengen tot een hooding tegenover het Partijbestuur,
die het partijbelang zou schaden ; zij constateerde dat het
Partijbestuur geen keus had gedaan in de quaestie van
steunen al of niet, zoodat partijgenooten en partij-organisaties daarin vrij Zjjn. 2) Overigens . . . ,de organisatorische
,,kwestie omtrent den A . B . B. is gesteld," m .a.w . later zal
worden uitgemaakt of deze Bestuurders Bond tot het
nemen van dergelijke besluiten bevoegd is, of zijn besluiten
voor leden der S . D . A . P . bindend moeten worden geacht .
De weigering van steun door de plaatselijke centrale
organisatie - den A . B . B . - is als 't ware bevestigd en bekrachtigd door een votum van gelijke strekking, uitgesproken
door het over heel het land werkende, de groote (parlementaire)
vakbonden omvattend lichaam : het N . V . V ., hetwelk wel
1) ,Om organisatorische redenen" ; de uitdrukking verlokt tot coinmentaar' Men zou haar aldus kunnen omschrijven : ter wille der partijeenheid, uit een oogpunt van partij-tuoht wordt u verzocht geen steun
meer to vragen voor een zaak, die naar uw oordeel steun verdient .
2) Stippen wij to dezer take uit het officieel verslag van de vergadering van het Partijbestuur (Het Volk, 17 October 1905) het volgende
aan : toes de vraag aan de orde kwam : zal het Partijbestuur zich in dit
bijzondere geval uitspreken voor of tegen steun? nerd met 4 tegen 3
stemmen besloten in deze zaak geen stelling to nemen, bij welke beslissing o .a . overwogen werd : ,dat het beter is met liet oog op den stand
,,der vakbeweging in ons land zich vooralsnog to onthouden van positie
,uemeu in gevallen als deze" .
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nog niet als zoodanig werkte, nog geen voor de aangesloten
organisaties en hare leden bindehde besluiten kon nemen,
maar wel -- natuurlijk - in een vergadering van de voorloopig aangesloten bonden onder leidiing van bet voorloopig
cornitg een oordeel over de zaak kon vellen . - Men herinnert zich dat de (parlementaire) timmerlieden-vereeniging
zich in den strijd had gemengd, o . a . het initiatief had
genomen tot een conferentie tusschen de heierspatroons en
de heiwerkers . Het was dan ook de Timmerliedenbond,
welke met den Sigarenmakersbond de vergadering van het
nieuwe Vakverbond, gelijk het N . V. V . genoemd wordt,
had doen beleggen ; op die vergadering waren bovendien
vertegenwoordigd de A . N . D . B ., de Ned . Vereeniging van
Spoor- en tramwegpersoneel, de Bakkersgezellen-, de Schildersgezellen-, de Meubelmakers-, de Textielarbeiders- en de
Naaisters- en Kleermakersbond . Tot welk resultaat deze
vergadering zou leiden, was to voorzien . Het nieuwe Vakverbond immers was juist opgericht om het anarchisme in
de vakbeweging to bestrijden . 1) De voorzitter, H . P o I a k,
zei het dan ook met zooveel woorden : 2)
,,met ons positie nemen in dit konflikt staat of valt ons op,,treden na 1 Januari . Als wij nu toegeven aan de anarchistische
,,theorie, is elke reden voor het optreden van het Vakverbond -ver,,vallen" ;
volgt men den weak van Bet Volk, dan kunnen hoogstens
1) Polak had daaraan nog kort to voren in zijn Weelcblad herin-nerd : ,Tegen al doze dingen" [n .l. de directe actie enz .] ,hebben wij sinds
,jaren front gemaakt . Onverdroten hebben wij met woord en daad die
En dat is ten slotte niet zonder
,,verderfelijke poespas bestreden
"resultaat gebleven . Tal van leiders der vakbeweging, die eens tot onze
,,verbitterdate tegenstanders behooren, zijn aan ooze zijde komen staan en
,,strijden thans met ons voor de goede zaak . De grootste en beste vak,,bonden des lands ziju tot onze zienswijze bekeerd en bewandelen de
I,paden, die wij hen aanwezen en waarop wij hen zijn voorgegaan . Wij
,,zijn er in geslaagd de voornaamste vakorganisaties bijeen to brengen in
,Ihet Nederlandsch Verboind . . . . En nu zouden wt zoo dom zijn om uit
,,pure sentiment aliteit het resultaat van jaren moeizamen arbeid voor een
,,goed deel ongedaan to maken ?"
2) Wij citeeren uit het verslag in Het Volk, 2de blvd, 17 October 1905 .

de heiers hun strijd winneii l, inaar de ,uitleenbepalingen"
der A . P . V . blijven bestaan
,,en worden bij iedere nieuwe direkte aktie weder toegepast en
,,zullein dus Het folk tot steeds opnieuw steunen nopen . Willen
'jWij dit voorbeeld volgen, dan zullen ook wij voortdurend steun
,,moeten verleenen aan datgene, wat wij den kanker van de vak,,bewegi -ng achten . Laat ous dan wizen strijd tegen het anarchisme
,,maar staken, en al wat op ons \Takverbond betrekking heeft, ver_,cheuren !
En dus : ,Wij hebben ons verbonden, to strijden
,,tege -n het anarchisme, dat wil alien in onze vakorganisatie hebben
, .o -ntmoet . Die strijd heeft ons allerlei laster en smaad bezorgd ;
,,ooze bouwvakkameradeu ziju zelfs in hun levee bedreigd . WjJ
,,steunen liever die verdoolde en verdwaalde en vergift-igdearbeiders
,,niet, opdat zij eens gaan nadenken, waarom hun medearbeiders hen
.,in den strijd in den steek lieten . Komen zij dan ons de verklarilig
,,vragep, dan zal het doel van ons Vakverbond door ons worden bloot,,gelegd
en verdedigd" . 11

Daarom stelde het voorloopig comit4 de volgende motie voor :
„De vergadering van Hoofdbesturen der vakorganisaties, voorI'loopig aangesloten bij het Ned . Verbond Tan Vakvereenigingen,
,,gehoudeij op Zondag 15 October 1905, in het gebouw van den
I' Diamantbewerkersbond to Amsterdam ;
,,de zoogenaamde solidariteits staking als vast onderdeel van de
, I taktiek- der vakvereenigingen o -nvoorwaardelijk veroordeelend, doch
,,aannemend de mogelijkheid, (Tat zij in zeer bijzondere, hoogst ernstige
,,gevallen kan moeten worden toegepast ;
.,van oordeel dat de werkstaking der Anisterdamsche heiwerkers
,,geenszins het gewicht en de beteekenis heeft, dat zij de toepassing
,,der solidariteitsstaking zou wettigen, daar immers de onvermijde,,hjke gevolgen dier s olidariteits staking vooraf bekend waren en de
,,door (le heiwerkers in het gunstigste geval to behalen voordeelen
"niet opwogen tegen het nadeel, dat aan duizenden bouwvakarbeiders
,,en hunne gezinnen berokkend zou kunnen worde -n ;
,,veroordeelt de solidariteitsstaking der opperlieden en metse,,laars in dit geval als zoodanig ;
1) 1' oI a k had in een polemiek met .filet Volk ook reeds opgemerkt
dat, al wounen de heiers door steun van parlementairen den strijd en
kregen zij hun zesden man, het uitsluitings-artikel der A . P. V . ongerept
zou blijven en to alien tijde weer voor gebruik gereed zou staan .
Waarop Het Volt; (21 October) autwoordde : ,Dit komt ons niet juist
,,voor . Als de steun openlijk en krachtig gericht was tegen art . 23, zou
,,de A . P. V . gemerkt hebben, dat de arbeiders zich die behandeling toch
,,niet gemakkelijk laten welgevaIlen, en ze zouden er later wel tweemaal
,,over gedacht hebben eer ze die bepaling toepasten ."
0 . E. V 1 1
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,,verklaart voorts in deze solidariteits staking to zien een uiting
,,van de roekelooze taktiek en de verderfelijke theorieen van een
,,deel onzer vakbeweging, - tactiek en theorieen die reohtstreeks
,,indruischen tegen de beginselen van het Verbond en waartegen het
,,den strijd heeft aangebonden ;
,,verklaart verder, dat deze strijd niet alleen door middel van
,,het gesproken en geschreven woord moet worden gevoerd, doch ook,
,,en vooral met daden ;
„noodigt uit then hoofde de aangesloten vakorganisaties uit,
,,geenerlei steun to verleenen aan de stakende heiwerkers en de
,,uitgesloten metselaars en opperlieden, en hunne respectieve leden
,,ook Been individueelen bijstand to doen bieden ;
,,acht het wenschelijk, dat deze organisaties, desgevraagd, gelde,lijke hulp zullen verleenen aan de vakvereenigingen, aangesloten bij
,,het Verbond, of staande op zijn standpunt, welker leden hung on,,danks door de uitsluiting mochten worden getroffen,
,,en gaat over tot de orde van den dag ."

Uit de daarna over deze motee gevoerde debatten behoeven wij slechts dit to releveeren : niet meer dan den
spreker gaf
als zijn persoonlijke meening
to kennen
dat aanneming van de motie het Vakverbond een ongewenschte roll zou doen spelen
,,elke strijd van arbeiders tegen hun patroons is een ongelijke
„strijd. Hoewel wij de anarchistische taktiek niet mogen steunen,
,,moeten wij, om de ongelijkheid van den strijd, de betrokken arbeiders
„niet van ons stooten ."

Waarop de voorzitter onder instemming en applaus der
aanwezigen hem to woord stond door to zeggen dat er van
bemoeilijken in den strijd der anarchisten geen quaestie was
,,willen zij hun eigen taktiek volgen, laat hen hun gang gaan ; de
,,wereld is groot ; wij zullen alleen niet steunen"

maar ter zake van bemoeilijken, daar wisten de anarchistenn
zeker van mee to spreken
,,Dezelfde heeren, die getracht hebben den Sigarenmakersbond
,,en den Timmerliedenbond uit elkaar to scheuren, die zelfs den
,,Bakkersgezellenbond nog pas in den Haag trachtten to vernielen,
,,hebben ons op alle mogelijke wijzen in den strijd bemoeilijkt . Zij
„hebben een kwaadwilligen, een perfiden arbeid in de vakbeweging
,,verricht, waarin wij hen zooveel mogelijk moeten trachten te be„leinmeren . Het zou sentimentaliteit zijn, hier van bemoeilijken to
,,spreken" .

Nadat de hoofdbesturen tijdens de schorsing der ver-
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gadering zich afgezonderd hadden om elk in eigen boezem
over de motie to beraadslagen, werd zij met algemeene
stemmen aangenomen.1) Tevens werd besloten dat het
Vakverbond zijn standpunt in deze zou uiteenzetten in een
manifest .
Bij dit manifest, de reeds door ons genoemde brochure
,,,Een errtig 2voord in een ernstigen tijd", willen wij nog een
oogenblik stilstaan, niet om den inhoud
want na al
het voorafgaande laat bet daarin gevoerd betoog zich wel
raden
maar om den toon, die in dit ernstig woord van
arbeiders tot arbeiders, van het Vakverbond tot de Amsterdamsche Bouwvakarbeiders wordt aangeslagen. ,Wij vragen
u" --- zoo luidt na mededeeling van de aangenomen motie
,de aanhef zeer gemoedelijk -- „wij vragen u, een oogenblik
,,zelfstandig to oordeelen over hetgeen wij u hier zullen
.,,zeggen" ;
denkt eens kaim en rustig na over hetgeen
,,hier volgt ." Wat daar dan op volgt, is het betoog : dat
de uitsluitin(y to voorzien was ; dat niet zooveel to winnen
wars om zooveel to wagen ; dat de heiers zelf een solidaritei tsstaking van metselaars onnoodig schenen to achten ;
dat een zeer aannemelijk, zeer schappelijk voorstel der
patroons is afgeslagen ; dat de vertrouwensmannen der heiers
de door C . I. N . belegde conferentie deden mislukken ; dat
D r ewe s zelf verklaarde liever de uitsluiting voltrokken
to zien, waar een algemeen .e werkstaking onbereikbaar was,
en dat dus de leiders der staking, hun ware bedoelingen
voor de stakers verbergen d, met hun belangen hebben
gespeeld en zij (de arbeiders) dus to zorgen hebben dat zij
door die lieden niet langer bij den neus worden genomen .
Maar
zoo vervolgt de steller der brochure
hebt gij
gehandeld met volledige kennis van zaken, dan wordt bet
hoog tijd dat gij u de vraag stelt waar bet op deze wijze
heen m .oet. De patroon smassa is krachtig georganiseerd,
eensgezind, goed bestuurd en geleid, meer dan in staat u
to weerstaan. Van a is slechts een klein deel georgani1) De Gemeentewerkliedenbond, niet ter vergadering aanwezig, zond
telegraf ech bericht dat ook zijn Hoofdbestuur besloten had niet to steunen .
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seerd, 1 ) de bestaande organisaties zijn meest Leer zwak en
niet eensgezind . Zoolang de patroons niet of onvoldoende
georganiseerd waren, kon alles goed gaan, maar die tijd
is voorbij . . . . En dan komt deze philippica
,,Gij echter zijt maar blij ven voortsjokken zonder oog to hebben
,,voor hetgeen de veranderde omstandigheden noodwendig van u
,,vorderden . Gij hebt uwe organisatie niet versterkt . Gij hebt geen
,,enkelen maatregel genomen om uwe vereenigingen geschikter to
„waken tot aanval en tot verdediging . Gij hebt u bedronken aan
,,ijdele kletspraat over „federatie", over ,directe actie", over ,,anti„,, nilitarisme" en wat dies meer zij . Gij laat het nog altijd maar -,,meer dan ooit zelfs - aankomen op de ,solidariteit" . Van eon
,,welberaa2nde vaktactiek is bij u geen sprake" .

Enz . Dan
na een ontwikkeling van grieven tegen de
leiders dezer manners
doze vermaning
,,als gij op then verderfelijken weg wilt blijven voortgaan, mede,,arbeiders, zult gij het alleen moeten doen . Wij volgen u daar niet .
„En wij helpers er u ook niet op vooruit, omdat wij er auders toe
„zouden medewerken u in het onheil to storten . Vandaar dan ook
,,dat wij thans besloten hebben u niet to steunen . Om uw eegen
,,bestwil dus . Want steunden wij u, gij zoudt aan terugkeeren niet
,,denken en een volgend maal nog dwazer, nog verkeerder dingen
,,gaan doen, vertrouwende op onze hulp en bijstand . Wij zouden dan
,,zijdelings medewerken aan de rampen, die u moeten treffen ale gij
,,blijft staan op het standpunt, waarop gij u nu bevindt . Dat mogen,
„kunnen en zullen wij niet. Door u onzen steun to onthouden,
„hopen wij u op den duur tot betere inzichten to brengen, dan die
,,welke gij thane nog huldigt . Gebeurt dat spoedig, voor gij u nog
,,over ernstig kleerscheuren to beklagen zult hebben, dan zult gij
„one dankbaar zijn, dat wij bijtijds met krachtige hand hebben inge,,grepen . Is het omgekeerde het geval, dan zult gij ten slotte, als
„nederlaag op nederlaag u getroffen hebben, moeten erkennen, dat
„wij juist gezien en u tijdig gewaarschuwd hebben ."

De overtuiging dat een van beiden ,,hopelijk het eerste"
het geval zal zijn, doet
zeggen de stellers van het mani1) Welk deel, zegt de brochure niet . VOor de staking echter verschenen in $et Volk artikelen Tan S . J . P o t h u i s, den secretaris van
den A . B . B. (over verzekering tegen werkloosheid), waaruit ons bleek dat
-volgens dezen schrijver, die het weten kan, van de 13610 arbeiders in
het bouwbedrijf to Amsterdam (welk cijfer ontleend is aan de beroepstelling van 1899) naar zijn schatting in totaal, dus zoowel in christelijke
als in ,neutrale" vakvereenigingen, georganiseerd zijn 2050 man, dusa
ruim 15 % .
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felt - on s uwe huidige
outstemmiuc,"
b
0 over de door ons
gedragslijn met gelijkmoedigheid dragen ."
Dit vaderlijk vermaan tegen het niet overzien van de
Te m1gen eener staking, tegen fouten van leiders, tegen to
strenge doorvoering van solidariteitsbegrip en besmettingstheorie, is Diet slechts onderteekend door Henri Polak
als voorzitter, maar ook door den uit de stakingsdagen van
1903 welbekenden J . Oudeceest als secretaris!!
Welken indruk deze gemoedelijke taal op de manneu
der directe actie" gemaakt zal hebben? Hoeveel zieltjes
daardoor gewonnen zullen zijn? Het is niet to zeggen.
Maar ter kenschetsing van den geest der anarchistische
leiders loom het de moeite enkele bloempjessamento lezen
uit het verslag van een door het P . A . S. en de stedelijke
Bouwv,,i,kfederatie beleode openbare vergaderingl), waar
naar luid van het vooraf verspreid strooibillet gesproken
zou worden. over
„de uitsluitiug en de houding onzer tegenstanders, zooals de
,,.pairoons, de besturen van den A . B . B ., den A . N . D . B . en anderen."

Erkennend dat wij" niet op ons mondje gevallen zijn",
zeide de eerste spreker D r e w e s alle patroons to beschouwen
als -Liitzuigers ; wii treden stevig tegen hen op ." Er is in
de bouwvakbewegiug no, een arbeiders-organisatie, die
anders wil, die genei od
-n is tot gemoedelijk overleg en die
wenscht dat wij den breeden weg der moderne" beweging
Opgaan . Maar dat willen wij niet . . . onderkruipers behandelen wij alles behalve zachtzinnig ." Tegenover de
patroons, die bans willeri zijn op hun werk, willen wij een
woordje meespreken over de voorwaarden en de wijze, waarop
ivij den heelen dab staan to ploeteren . Zeker, in den strijd
zullen wij klappen krijo-en en ook wel eens teruggedrongen
worden, maar dat deert ous niet, want wij hebben niets
to -verspeleri dan ons dorre, moeilijke leven . . . . Pot huis,
Polak en consorten zijn het volmaakt eens met de patroons !
Het Vakverbond wil het mes in ooze actie zetten en die
laten doodbloeden ; wij zullen niet rusten voordat dit verraad door ieder arbeider zal worden erkend . Enz . enz .
zD

1)

I-Tet Folk, 21 October 1903, Tweede Blad .
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Het verder beloop der crisis to schetsen, ligt buiten
ons bestek. Waar wij de aandacht op vestigen wilden, dat
was op het alleszins merkwaardige feit dat sociaaldemocraten, na het ,anarchistisch avontuur" van 1903, g eweig erd
hebben thans opnieuw met anarchisten een Iijn to trekken .
Over de beteekenis van het feit nog
ten slotte een woord.
Die beteekenis is niet enkel gelegen in dit negatieve,
dat door het niet-samengaan van beide groepen de strijd
niet een algemeene is geworden en niet als in 1903 eene
luttele aanleiding door de uitbreidende werking van solidariteitsbegrip en besmettingstheorie voerde tot een strijd,
waarbij straks heel het land werd betrokken . Dit feitelijk
gevolg van de onthouding der parlementairen is zeker van
overgroot belang : men stelle zich de vraag waar het einde
zou zijn geweest wanneer ook thans anarchisten en parlementairen gezamenlijk waren opgetrokken . Maar de onthouding dezer laatsten beteekent toch nog iets antlers dann
alleen dat daardoor groote troebelen vermeden zijn ; zij
beteekent en teekent ook het doordringen van een ander
inzicht in deze kringen omtrent de meest gewenschte wijze
tot nastreving van het doel der vakvereenigingen : verkrijging
van betere arbeidsvoorwaarden . En dit gewijzigd inzicht
schijnt zelf weer tot andere wijzigingen to zullen moeten
leiden .
Het feit kan niet worden ontkend dat reeds een belangrijk deel onzer niet-christelijke, zoogenaamd ,neutrale"
vakbeweging in zoover allerminst neutraal (in politieken
zin) is, dat het staat onder directe leiding van voormannen
in de S(ociaal) D(emocratische) A(rbeiders) P(artij) : het
bleek ons reeds boven dat de Diamantbewerkersbond (A . N.
D. B.) als zijn erkend hoofd heeft Hen r i P o 1 a k, dat de
parlementaire „landelijke" organisatie van parlementaire
vakvereenigingen, het jeugdige Vakverbond (N. V. V .) op
4jn initiatief is opg ericht en mede staat onder z.i j n leiding ;
de plaatselijke centrale organisatie van vakvereenigingen
in de hoofdstad, de A . B . B., heeft den „S . D . A . P.-er"
W o 11 r i n g tot voorzitter (voorzitter teven s, b elij k wij
zagen, van de Amsterdamsche timmerliedenvereeniging
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ook hadden wij gelegenheid op to merken dat bij deze
plaatselijke organisatie van vakvereenigingen eenige afdeelingen der S . D . A . P . zijn aangesloten . Eu dat dezelfde
organisatie to Rotterdam, de Bestuurdersbond aldaar, onder
leiding van S pie k m a n staat, werd door ons ook reeds
gememoreerd . Zoo heeft deze staatkundige „arbeiders"-partij
zich weten to nestelen in de vakvereenigingen . En daaruit
volgt natuurlijk dat de leeringen en opvattingen van,
stroomingen in, de S . D . A . P . overgeplant worden in de
vakvereenigingen, zoodat deze met haar duizendtallen leden
zeer gewenschte bondgenooten zijn in den strijd, dien de
staatkundige partij op staatkundig gebied to voeren heeft .
IIaar daaruit moet ook volgen dat
omgekeerd
de
inzichten, beschouwing en, bedoelingen, welke in die vakvereenigingen op den voorgrond treden, zekeren invloed
moeten doen g elders op de S . D . A . P ., wil althans deze niet
door zich aan dien invloed to ontrrekken, haar greep op
de massa der arbeiders verliezen . Welnu, wanneer men de
door ons g ereleveerde feiten uit het bouwvakconflict overziet, dan schijut het onmiskenbaar dat, waar een belangrijke
beslissing to nemen vie], die beslissing door de vak-organisaties als zoodanig genomen is en door leiders in de S . D .
A . P . is . . . . ontzien ; onmiskenbaar ook, dat de aard Bier
beslissing in verband met andere feiten voor de toekomstige
richting der S . D . A . P . van groot gewicht zal kunuen zijn .
Ret was
wij wezen daar reeds meer dan eens op
dezelfde vraag als in het voorjaar van 1903, welke zich ook
thans stelde : zouden de parlementaire vakvereenigingen en
zou de S. D . A . P . met de anarchisten in den door dezen
g eopenden strijd optrekken ? Die vraag is, wij zag en het,
door de parlementaire vakvereenigingen op de meest ondubbelzinnige wijze in ontkennenden zin beantwoord ; zij
hebben zich daarbij principieele tegenstanders betoond van
de ,staak-maar-raak"-politiek, van den klassen strijd door
dikk en dun, van wat zij signaleerden als „de werkstaking
„om de werkstaking" ; zij spraken daarbij uit dat de zoogenaamde solidariteitsstaking als vast onderdeel van de
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tactiek der vakvereenigingen onvoorwaardelijk to veroordeelen is, al erkenden zij de mogelijkheid
„dat zij in zeer bijzondere, hoogst ernstige gevallen kan moeten
„worden toegepast" ;

zij brandmerkten de taktiek der auarchisten als ,roekeloos",
hunn theorieen als ,verderfelijk" ; zij weigerdeD zich to stellen
op het standpunt, ingenomen door het partijorgaan der
S. D . A . P . : dat, waar door de patroons een zoo ,scherpe
klasse-uitdaging" tot de (anarchistische) werklieden werd
gericht, de plaats van arbeidersvriendeu en arbeiders naast
de strijdende anarchisten was .
Tegenover deze besliste houding der vakvereenigingen,
van den Amsterdamschen Bestuurders Bond eerst, van het
jeugdige Vakverbond daarna
stak vreemd of de positie
door het partijorgaan, en door het partijbestuur der S . D. A . P .
gekozen . Het partijorgaan weifelde, scheen to zoeken en to
tasters naar den besten weg ; g elijk de secretaris van den
A. B . B . schreef : filet TTolk heeft
„laterdag over de slechte taktiek gesproken, Maandag den raad
,,van retireeren gegeven en Dinsdag gewaarschuwd tegen verdere
,,uitbreiding" ;

daarna plaatste de redactie zich teg enover de steun-weig ering der org an isaties en wekte haar lezers op de anarchisten
bij to staan, dus hun strijd mee to strijden, zich aan hun
zijde to stellen . En het Partij-bestuur ? Door een der
Amsterdarsche afdeelingen van de S . D . A, P., welke tot
het afwij zings-besluit in den Bestuurders-Bond had meeg ewerkt, daartoe uitgenoodig d, zou het Partij-Bestuur kiezen
tusschen de houding der vakvereenig ingen (de houding ook
van de bij den A . B . B . aangesloten partij-afdeelingen) en
die van het partij-orgaan . Hoe viel die keuze uit ? vie
werd in het gelijk gesteld ? Den hoofdredacteur van het
partij-orgaan werd ,om orgauisatorische redenen" verzocht
zijn opwekking tot steun niet meer to herhalen . Beduidde
dit dat het Partij-Bestuur steun ontried ? Teen, daarover
wilde
over dit eigenlijk kapitale punt in het geding
het college

dat volt; ens de statuten der S . D . A . P . tot

taak heeft „de leiding der partij" en dat zich dus ,in prin-

10)
eipe wel bevoegd" achtte ten aanzien van alle kwesties,
die de ahemeene belangen der arbeidersklasse raken, zich
.,,uit to spreken" - Been uitspraak geven : dit bestuur oordeelde o .a. ,met het oog op den stand der vakbeweging
, ,in ons laud" dat het beter" was ,zich vooralsno- 1) to
,,onthouden van positie nernen in gevallen als deze ."
Ziehier dus de situatie, gelijk zich die geteekend heeft
toes in het uajaar van 1905 andermaal bij* een arbeidsconflict de vraa.g roes : zullen wij met de anarehisten meegaan
en meewerken? Zeer zeker itiet, antwoordden de vereenigde
vakorganisaties, want zjj staken maar raak en zoeken al hun
kracht in de solidariteitsstaking, die wij als vast onderdeel
onzer talitiek onvoorwaardelijk veroordeelen . - Toch we],
antwoordde het partii-orb aau, want de patroons richten een
zeer se.berpen aanval op de arbeiders en dan moeten wij
hen steunen al keriren wij hun taktiek af, - Dat later
wij in het middeu,, antwoordde het Partij-Bestuur, slechts
wenscken wij geen officieele aanvraag om steun in ons
officieel or-a.a n .
Waar wijst dit alles peen ?
Ons dunL-t : hierheen, dat de ,parlementaire" vakbewegiing sedert zoo korten tijd als het voorjaar van 1903
achter ons ligt, op merkwaardige wijze bezig is aan haar
vlezeliaren to ontgroeien . De Loch zoo pakkende leus der
,,solidariteit", het ,allen voor 6.6n, 44n voor alien" heeft
op hair nog slechts weinig vat ; zij denkt nuchter na over
de gevolgen, die het in. praktijk brengen van die leus
hebben moet ; zij ziet in dat die praktijk van elk gering
incident een heel de arbeiderswereld onivattenden strijd zou
maker en zij begrijpt dat dit op groote schade ook voor
de arbeiders zou uitloopen ; zij zoekt meer dan in strijd en
altijd weer strijd haar kracht in wat de anarchist D r e w e s
smalend noemde ,den breeden weg der moderne beweging",
in ,gemoedelijk overleg" ; zij versmaadt allerminst de gelegenheid zoo vaak deze zich voordoet, om met de werkgevers tot een overeenkomst to geraken ter vaststelling
s

1)

Tot wanneer "
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van arbeidsvoorwaarden op duurzamen voet, een overeenkomst die, voor zoolang als zij van kracht is, strijd over
de bij contract geregelde aangelegenheden uitsluit .
Is het niet duidelijk dat de mannen, de leiders, die
langs dezen weg tot overeenstemming met de patroons to
geraken en voor de werklieden gunstige bepalingen to verkrijgen weten, van de onbekookte ,directe actie" meer en
meer afkeerig moeten gaan worden ? Wij wezen er reeds
op dat de A . B . B ., welke steun aau de anarchisten afwvees,
onder leiding staat van W o 11 ring, die tevens voorzitter
is van de timmerliedenvereeniging C.1. N. ; wet nu, deze
vereeniging had kort voordat het bouwvakconflict uitbrak
met dezelfde patroons-vereeniging (A . P . V.), die (le uitsluiting over de metselaars uitsprak, een loonovereenkomst
voor een jaar gesloten . En hoorden wij niet als een grief
tegen de anarchistische elementen het feit releveeren, dat
zij de beweging der parlementaire timmerlieden en niet
van dezen alleen stelselmatig bemoeilijkten ? De Diamantbewerkers-Bond (A . N . D. B .) onder leiding van P o I a k is
wel
als krachtigste vakvereeniging in ons land
het
verst gegaan op den weg van overeenkomsten 1) met de
1) Een treffend blijk der gezindheid van den A . N. D . B ., om met de
patroons (in de Amsterdamsche Juweliersvereeniging georganiseerd) xnee to
werken tot sterking der nijverheid, gaf zeer onlangs (4 Dec .) H . P o 1 a k
bij de opening der vakschool voor het machinaal brillantsnijdeu ; hij wees
er bij die gelegenheid op dat voor het tot stand komen dezer inrichting
steun van de werkgevers onontbeerlijk was en sprak voor het verleenen
van then steun de erkentelijkheid van den A . N . D . B . uit . De goede
samenwerking in deze zaak tusschen werkgevers en werknemers was --zoo vervolgde hij - het beste symbool van de overeenstemming en
goede verstandhouding tusschen beide organisaties ; hij hoopte dat die
richtige verhouding zou blijven bestaan, dat de werkgevers zooveel mogelijk
zouden doers om de nijverheid hoog to houden, en de werklieden hen
daarin zouden steunen, om zoo samen to bereiken den voortdurenden
bloei der diamantnijverheid, waarvan zij allen moesten bestaan . . . . Bij
beider afzonderlijke belangen moot worden aangestuurd op cordiale en
loyale samenwerking . - In antwoord daarop verklaarde de secretaris der
Juweliers-vereeniging to dezen opzichte de beste verwachtingen to koesteren, daar to voorzien was dat het goede voorbeeld van het Bestnur van
den A . N . D . B. door de werklieden zou worden gevolgd .
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patroons : op het betoog der werkgevers dat de concurrentie
op de wereldmarkt voorloopig verdere loons verhoogin guitsloot, heeft deze organisatie zich verbonden gedurende
zekeren tijd daarvoor dan ook niet to zullen ageeren . 1)
Aldus erkent deze werkliedenbond de noodzakelijkheid omm
bij het stellen van looneischen rekening to houden met
den stand der industrie ; zoo worden de wapens opgestoken .
Nog eens : het is geen wonder dat men juist deze mannen,
W o I I ring en P o 1 a k en de onder hun leiding staande
organisaties : de plaatselijke Bestuurders-Boind en het
,,landelijk" Vakverbond zich hetsterk-stverzettenzagtegen
de directe actie", tegen de solidariteitsstaking en de besmettingstheorie .
En toch . . . . Marx heeft geroepen : „proletariers alley
,Janden, vereenigt u !" En toch . . . . uit het leerstuk van
den ,klassenstrijd", het groote dogma immers ook der
Nederlandsche sociaal-democratie, volgt noodwendig de
noodzakelijkheid van de solidariteit, met de theorie der
,bestnetting" als haar onmisbaar complement . Want wanneer het waar is dat er slechts twee groote klassen zijn :
de bezitters en de bezitsloozen, kapitalisten en proletariers,
welke laatste niet dan zoo krachtig mogelijk vereenigd de
eersteu ten onder kunnen brengen, dan kan en mag ook
die eisch van vereeniging in zijn uiterste consequentie niet
worden afgewezen, dan moet men handelen naar bet woord
van den anarchist van Erkel : 2)
,,als er 66n van ons benadeeld wordt door den patroon, clan
,,-Yergt de ware solidariteit dat wij alien voor het gescho -nden recht
,in de bres spri-Dgen",

en dan kan men niet verwerpen - gelijk de A . B . B . deed
in de motiveering van haar weigering
,,de theorie der besmetting, die, consequent doorgevoerd, bij
,,ontslag van e6n pakhuisknecht de algemeene werkstaking ten go,,voige moet hebben" .
1) Zie over een en ander do belangwekkende beischouwingen van
den Amsterdamschen correspondent der -Nieutce Courant, vooral in het
numnier van 19 October 1905 .
2) Gesproken in de vergadering der Stedelifte Bouwvakfederatie,
xie Ilet Volk, Tweede Blad, 21 October 1905 .
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Zijn da.n zij, die de solidariteitsstaking (behoudens zeer
enkele uitzonderingsgevallen) afwij zen, g een. g oede sociaaldemocraten ? Zijn zij niet heel zuiver meer in de sociaaldemocratische leer, i n het sociaal-democratische denken,
gevoelen en handelen ? Zijn dan de anarchisten beter sociaaldemocraat, toegerust met beter begrip van den klassenstrijd
en zijnn consequenties, dan zij ? Alen bedenke dat niemand
de onbekookte solidariteitsstaking sterker heeft afgekeurd
dan het partij-orgaan der S . D . A . P . zelf,1) dat zij mede werd
verworpen door P o 1 a k, die als een goed „S . 1). A . P .-er"
to boek staat, en door den Bestuurders-Bond, waarbij plaatselijke afdeelin.gen der S . D. A . P . zijn aangesloten, afdeelingen, die
toen Het Vol1k toch steunen wilde
aan
het Partij-Bestuur der S . D . A . P . eene beslissing vroegen .
Wat men dus zal moeten aannemen is : dat het leerstuk
van den tot het uiterste to voeren klassenstrijd met zijn
consequenties van solidariteitsstaking en besmettingstheorie
lang zamerhand naar het oordeel der parlementaire vakvereenigingsmannen is gaan behooren tot het theoretisch arsenaal
der sociaal-democratie in Nederi .and en dat zij, die zich
(niettemin Loch nog) goede sociaal-democraten achten, practisch tot an.dere inzichten omtrent de meest gewenschte
verhoudin g tot de patroon s g eraakt zijn .
Langs welken weg zijn die andere inzichten (yerijpt ?
On.g etwijfeld lang s den weg der ervaring . Door schade en
schande wijs geworden, door de onderviuding geleerd, is
men gaan beseffen tot welke buitensporigheden de op zijn
scherpst gevoerde klassenstrijd moest leiden, tot hoe weinig
winst voor de arbeiders, tot hoeveel schade voor het bedrijf,
bij welks bloei immers ook zij belang hebben ; beseffen ook
hoeveel er zonder staking to bereiken viol . Ret trof wel
1) P o 1 a k schreef in zijn Weelthlad : „zoo scherp kunnen wij de
„onbekookte solidariteits-staking niet afkeuren, of Ret Volk keurt haar
,,nog sterker of - veroordeelt haar zelfs in al haar uitingen en ver •
,,schijningsvormen met een beslistheid, die wij niet gaarne voor onze
,,rekening zouden nemen . Zoo vierkant kunnen wij de toepassing der
„solidariteitsstaking in dit bijzondere geval niet aanduiden ale een daad
,,van grove domheid en van ongeloofelijke roekeloosheid, of Het T olk
,,steekt one daarbij den loef af."
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en van het bouweig enaardig dat het j uist midden in de dagen
vakconflict was
12 October
toen Het Vol k aan de
hand van g egevens, medeg edeeld door L e g i e n, den voorzitter van de generale commissie der Duitsche vakvereen .igingen, aantoonde hoe groote voordeelen door de ,actie
zonder oorlog", door ,het groote werk dat enkel met de
„door de organisatie gerug steunde on derhandelin .g verricht
,,wordt", in Duitschland over 1904 voor de arbeiders, zonder
staking, bereikt waren . Waarbij tevens wend opgemerkt dat
reeds in ons eigen land wel uit de resultaten blijkt met
- welke soort actie men het verst komt
,,uzen vergelijke inaar eens het door de diamantbewerkers be,,reikte, wier taktiek alles bevat wat de „directe-actie"-fanatiekers .
,,verfoeien, en de resultaten der anarchistisch geinspireerde be,,weging .

En dezelfde les trok Ilet Volk uit het Amsterdamsche
bouwvakconflict, toen dit tot het verleden behoorde : 1)
,,voor wie ter wereld is nu die staking der anetselaars en opper„lieden voordeelig geweest ?"

Voor de heiers ? hadden zij alleen gestaakt en waren zij,
door de andere organisaties (geldelijk) gesteund, dan zouden
zij wel meer, maar nooit minder voordeel uit hun strijd
hebben getrokken . Neen, voor hen hebben de metselaars
en opperlieden niets gedaan ; de heiers-staking is opgelost
nadat de metselaars weer werkten
,,eu dus hun zoogenaamd machtsxniddel hadden opgegeven" ; neen,
,,die metselaars en opperlieden hebben eenvoudig voor zich en vele
,,anderen ettelijke weken van werkloosheid moedwillig veroorzaakt
,,met den winter in het gezicht, zonder dat er zelfs kans was dat
„hun daad aan iemand ter wereld eenig voordeel zou bezorgen . Nu
,,draagt het eindj a den last
"

Zoo schrijft het partij-orgaan der S . D . A . P ., dat eerst
geld had gevraagd voor
,,de door een brutale gewelddaad der patroons uitgesloten bouw ,,vakarbeiders",

over ,het stuk klassenstrijd", dat zij meenden to voeren,
over hun solidariteitsstaking . . . .
1) Het Volk, 19 November 1905 .
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En een maand to voren had dit zelfde partij-orgaan 1)
bij v a n E r k e l's door ons reeds geciteerd woord
„als een van ons benadeeld wordt door den patroon, dan rergt
„de ware solidariteit dat wij alien voor het geschonden recht in de
„tires springen"
deze kantteekening geplaatst
„dat is bedriegelijke taal, want dan heeft men voor elk onrecht
,,een staking, en uitputting van de arbeidersklasse, en dan ligt de
,,gansche vakbeweging in minder dan geen tijd tegen den grond ."
Onze parlementaire vakvereenigingen, zoo ziet men uit
-al het bovenstaande, wenden zich meer en meer of van de
anarchistische taktiek, veroordeelen onvoorwaardelijk
tenzij in hoogst enkele uitzonderingsgevallen de solidariteitsstaking, zoeken op het Duitsche voetspoor,,actie zonder
oorlog" to voeren, haar doel zonder strijd langs den weg
der onderhandeling to bereiken . Welk voordeel in de toepassing van dit beter in zicht gelegen is, en voor de arbeiders
zelven en voor de patroons en voor de industrie in het
algemeen, behoeft hier niet wel to worden uiteengezet . ')
Slechts dit willen wij in het licht stellen dat de meer ontwikkelde vakvereenigingen ten onzent dien weg opgaan en
dat op dien weg hun besliste afwijzing van steun aan de uit
solidariteit uitgesloten anarchisten een merkpaal geweest is .
Doch men vergunne ons nog een enkel woord over de
houding van partij-orgaan en partij-bestuur der S . D . A . P.
in deze.
Niemand wij hoorden het P o l a k getuigen die
de ,direkte actie" sterker afkeurt dan de redactie van
Het V olk . Toch vond zij in haar nog sterkere of keuring
van de daad der patroons aanleiding voor de manners der
directe actie steun to vragen . En het Partij-Bestuur wilde
.,,met het oog op den stand der vakbeweging in ons land"
vooralsnog in deze quaestie geen positie nemen en besloot
1) Het Volk, 22 October 1905 .
2) Ook niet - al moge daarop met een enkel woord in het voorbijgaan gewezen worden - dat de weg van onderhandeling en overeenkomst
slechts kan betreden worden als de vakvereeniging der werklieden een
vakvereeniging van werkgevers tegenover zich vindt . Organisatie van
patroons is een postulaat voor deze actie zonder oorlog .

tot die negatieve houding met de kleinst mogelijke meerderheid van 4 tegen 3 . Tit het verslag der vergadering blijkt
niet of de minderheid, die dus wel zich wilde uitspreken,
voor of tegen steun was .
Waaraan is het toe to schrijven dat het partij-orgaan
en het partij-bestuur, waar het op daden aankomt, minder
beslist tegen het anarchistisch drijven, tegen solidariteitsstaking en besmettingstheorie zich kanten dan zij, die geacht
moeten worden hen
hun gekozen en aangewezen leiders
to zulleu volgen? Wat Het Volk en zijn lezers betreft,
stood de zaak aldus : bij den hoofdredacteur woog de ,tegenaanval" der patroons zwaarder dan de „directe actie", bij
de lezers niet . THierbij deed zich dit eig enaardige voor : de
straffe veroordeeling dier „directe actie" telkens en telkens
weer iii Bet Volk had de lezers daarvan z66 afkeerig gemaakt, dat zij steun aan de voorstanders dier strijdwijze
weigerden, ook toes de hoofdredacteur hen tot steunen wilde
opwekken ! Zijn voortdurende campagne tegen het anarchisme
in de vakbeweging had meer indruk gemaakt, naar het
schijnt, dan zijn even voortdurende veldtocht teg en de houding
van patroons !
Ret Partij-Bestuur motiveerde zijn negatieve houding
slechts door een vage verwijzing naar den tegenwoordigen
stand der vakbeweging ten onzent . Wat beteekenen deze
woorden ' W carom wilden deze leiders
waar de Bestuurders Bond was voorgegaan
niet tot niet-steunen
adviseeren ? Vreesden zij dat ze, door arbeiders (zij 't dan
ookk anarchisten) ongesteund to laten strijden tegen patroons,
hun greep op de arbeiders-massa zouden verliezen ? Duchtten
zij dat hun beslissing als een anti-,,proletarische" daad zou
worden uitg elegd ' W area zij n iet zeker g enoeg van het
beter inzicht der vakvereenigingsmannen en durfden zij
dus niet met stelligheid to verwachten dat dezen hen gelijk
zouden geven, als zij vierkant front maakten tegen de met
verkeerde wapens strijdenden ? Zij motiveerden hun onthouding ook nog door op to merken dat weldra het Vakverbond een beslissing zou nemen . Zouden zij wel klaren
wij n. hebben g eschonken, als het votum van dit Verbond
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hun reeds bekend was geweest ? Of zouden deze „leiders"
ook dan in deze voor onze vakbeweging vitale aangelegenheid hun „volg elingen" (die reeds zoo beslist positie hadden
genomen !) in 't onzekere hebben gelaten ?
Ten slotte nog dit : het ligt voor de hand to veronderstellen dat de colleges, waarin de besturen van vakvereenigingen zitting hebben, den geest en de gezindheid der
werklieden van meer nabij en dus beter kennen dan het
partij-orgaan en het partij-bestuur der S . D. A . P . ; meer
direct midden in de vakbeweging staande, zullen die vereenigings-bestuurders eerder en sterker de stroomingen in die
beweging gevoelen dan de mannen der pers en de mannen
van het centraal bewind der politieke orgauisatie . Dat die
bestuurders nu tot zoo openlijke breuk met het anarchisme
besloten, bewijst dus zeker wel dat de achter hen staande
leden, de parlementaire werklieden, die breuk wenschten ;
dat dus de massa dezer arbeiders niet meer weten wil van
een samengaan met anarchisten, van de solidariteitsstaking
en de besmettingstheorie ; dat ook zij eerder hun kracht
willen zoeken in de ,,actie zonder oorlog", in de onderhandelingen en overeenkomsten . Blijft deze richting in onze
vakbeweging overheerschend ; wordt er meer en meer in
die richting gewerkt en bereikt ; zal dan niet de vakbeweging, die nu nog
wij zagen het
in zoo sterke
mate haar leiding ontvang t van de S . D. A . P . en haar
voorman.nen, meer en meer zich van de S . D . A . P . gaan
afwenden, omdat zij hoe langer hoe verder verwijderd zal
raken van het standpunt van den klassenstrijd, steeds
minder in de patroons (met wie immers to onderhandelen
valt) haar natuurlijke vijanden zal zien, meer en meer bij
alle verschil van belangen tusschen hen en de patroons
oog zal krijgen voor de groote gemeenschappelijke belangen
als : geregelde gang der productie, ongestoorde werking
van het bedrijf, stabiliteit in de arbeidsvoorwaarden, bevordering van den bloei der industrie die en voor patroons
en voor werklieden de bron van loonenden arbeid moet zijn ?
Elke geslaagde onderhandeling, elke gesloten overeenkomst
zal aan de door de S. D . A . P . en haar leiders zoozeer ver-

scherpte ,antithese" : kapitaal contra arbeid, of break doen .
'En -- tenzij die leiders der S. D . A . P . hun volgelingen . . . .
volgen! - zal deze vakbewegi -n- dan niet in haar steeds
sterker besef dat door klassenstrijd geen sociale vrede verkregen kan worden, na nu reeds zoo beslist aan de anarchie
den rug to hebben toegewend, later ook van de sociaaldemocratie zich losmaken, dankbaar erkennende dat deze
haar van het anarchisme heeft verlost, maar ook zelfbewust
het uitsprekend dat haar plaats niet meer zijn kan in de
rijen, waar klassenstrijd wordt gepredikt .,'
In het n -ajaar van 190'ableek de parlementaire vakbeweaino , ten onzent reeds meer anti-anarchistisch en minder
anti-patroons-gezind dan de sociaal-democratische pers . Zij
namm een beslist anti-anarchistische houding aan, waar het
sociaal-democratisch partij-bestuur zich liever ,vooralsnog"
van positie nemen onthield . Zij bepaalde zelf haar standpunt, ging haar eigen weg, zonder van bestuur of pers der
S. D . A . P . leiding to verlangen of to aanvaarden ; zij was
het volslagen oneens met wat die pers haar als gedragslijn
voorschreef. Is daarin wellicht reeds een teeken to zien
dat ooze vakbeweging zich aa.n den greep der S . D . A . P .
gaat ontworstelen ? . . . .

EENE VOORGESCHIEDENIS VAN EUROPA
DOOR

Prof. Dr. R. C. B 0 E R.

[S o p h u s Sri ii 11 a r . Urgeschichte Europas .
Grundziige einer prahistorischen Archiologie .
Strassburg, K. J . T r ii b n e r 1905 .]

De voorhistorische wetenschap is een nieuw stadium
ingetreden . Uit de periode van het verzamelen, het indeelen en ordenen der stof is zij die der samenvattende
behandeling, der chronologische voorstelling binnengegaan .
En de eer van then gewichtigen stap voorwaarts komt aan
de archeologie toe . S o p h u s M ii 11 e r, de geleerde directeur van het Nationale Museum to Kopenhagen, die reeds
vroeger aan een breeder publiek dan dat zijner engere vakgenooten door zijn ,Nordische Altertumskunde" een gewichtigen dienst heeft bewezen, heeft thans een,,Urgeschichte
Europas" in het licht gegeven . Ik acht het verschijnen
van dit boek een gebeurtenis van zoo groote beteekenis,
dat ik den lezer geen ondienst meen to bewijzen, door er
zijn aandacht op to vestigen . Dat ik als niet-archeoloog
tegenover het technische gedeelte van het werk mij zuiver
refereerend verhoud, ligt in den aard der zaak .
In de „Urgesebichte Europas" is de schrijver der „Nordische Altertumskunde" wel to herkennen . Overal ontmoeten
wij dezelfde helderheid in de voorstelling, hetzelfde gemak,
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waarmee de omvangrijke stof beheerscht wordt . Ook de
inrichting der uitgave is dezelfde. Dezelfde rijkdom
aan voortreffelij ke of beeldingen komt het voorstellingsvermogen van den lezer to hulp . Maar er is dit onderscheid, dat de rijkere stof in een kleiner bestek behandeld
is (ca. 200 tegenover bijna 800 bladzijden) . De oorzaak
is hierin gelegen, dat ditmaal niet een beeld van den rijkdom van het materiaal gegeven wordt, maar eene geschiedenis
-in hoofdlijnen . Om den samenhang der verschijnselen is
het to doen ; alleen wat hiervoor belangrijk is, is opgenomen . En wat al to onzeker is, is ter zijde gelaten .
Hetgeen zoodoende aan uitvoerigheid verloren gaat, wordt
aan duidelijkheid gewonnen, en het gemis wordt, althans
voor eenn groot deel, vergoed door een opgave van litteratuur aan het einde van elk hoofdstuk .
vat mij bij de lezing bijzonder getroffen heeft, is de
eenheid van g ezichtspunt, die aan het geheele werk eigen
is en het op zoo waardige wijze de reeks ,Urgeschichten"
-doet openen, die zeker in de eerstkomende jaren wel volgen
zal . De grondgedachte is deze : Europa heeft ziju cultuur
uit het Zuiden en Oosten ontvangen . Egypte en Azie, die,
zoover de historie reikt, de oude middelpunten der wereldcultuur geweest ziju, waren dit ook in de eeuwen, die
voorafgingen ; van daar bereikte de golfslag der beschaving
Griekenland, om zich dan over Italie en Frankrijk, pas
later ook door Midden-Europa naar de uiterste peripherie
voort to zetten . Maar lan g niet iedere golf bereikte
deze uiterste grens . En lang niet iedere beweging had
dezelfde snelheid . Invloeden, die eeuwen na elkander van
hetzelfde centrum uitgingen, deden zich sours gelijktijdig
in de uiterste landen gevoelen. Dan ziet men op die
plaatsen naast elkander optreden, wat in het punt van uitgang op, dikwijls uit elkander volgt . Of de jongere impuls
is zooveel sterker dan de oudere, dat hij zijn voorganger
voorbij streeft . In zulk een geval kan men niet zelden
waarnemen, dat de volken aan de peripherie een cultuurstadium overspringen, gelijk het b .v. heden ten dage geen
ondenkbaar verschijnsel is, dat eene plattelandsgemeente, die

zich tegenover de stad op dezelfde wijze verhoudt als in
de oudheid de naar het Westen en Noorden gelegen landen
tegen over het Zuidoosten, van olielampen tot electrische
verlichting overgaat en petroleum en gas overspringt .
Een consequentie hiervan is, dat wat in verschillende
landen gelijk is, toch niet gelijktijdig is . Geheel Europa
kent een steentijd en een daarop volgenden bronstijd . Het
zou een absolute dwaling zijn, to meenen, dat de grens
tusschen deze beide over het geheele werelddeel in dezelfde
periode viel . Integendeel, in Griekenland was men reedssedert eeuwen tot het gebruik van het metaal overgegaan,
toen de bewoners van het Noorden nog de oude l evenswijze voortzetten . Maar deze achterlijkheid heeft ook hare
lichtzijde . De` langere duur van het tijdvak heeft namelijk een
voor de ver afgelegen landen eigenaardige ontwikkeling
ten gevolge. Men brengt het in de bewerking van den
steen verder dan elders .
Neem als voorbeeld de steene bijl . Bijlen van behouwen steen vindt men over geheel Europa in grooten
getale. Evenzoo van geslepen steen, maar slechts in de
zachtere steensoorten . Van geslepen vuursteen daarentegen
is in Italie geen enkel exemplaar gevonden, en evenmin
in Griekenland . Ten N oorden van de Alpen beg int hun
gebied, en noordwaarts nemeu zij in aantal en in voortreffelijkheid toe . Wie meent, dat een yolk van het gebruik van steen tot dat van metaal niet overgaat, voor het
de steencultuur tot zijn uiterste consequentie ontwikkeld_
heeft, moet aannemen, dat slechts door een Coeval in de
zuidelij ke landen zulke vonden nog ontbreken, maar dat
zij zeker eenmaal aan het licht zullen komen . Eene eenigszins onwaarschijnlijke vooronderstelling ten opzichte van
landen, die zoo doorzocht en doorwroet zijn als Griekenland en Italie . Neen, er bestaat niet het minste uitzicht,
dat geslepen vuursteenbij len ooit in Griekenland zullen
worden gevonden, omdat de Grieken tot het gebruik van
metaal zijn overgegaan, alvorens de steenindustrie haar
toppunt bereikt had ; de ontwikkeling werd onderbroken,
om echter weldra met het nieuwe cultuurmiddel nieuwe

vlucht to nemen . Maar de kunst omm vuursteen to slijpen
werd eerst daarna ten noorden van de Alpen uitgevonden
en in Denemarken tot haar hoogste ontwikkeling gebracht .
Zij staat -niettemin onder den invloed der zuidelijke bronscultuur, want het zijn de nieuwe vormen, die men aanvankelijk in het oude materiaal nabootst 1), Op die wijze
ontving de peripherie een impuls van het oudere cultuurland, die aan de uiterste grens tot de ontwikkeling van
een eigen kunst voerde . En dit is iets dat de landen, die
het versa van het middenpunt verwijderd liggen bij de
tussehenliggende landschappen v0"6r hebben .
De onmiddellijke nabijheid van het centrum maakt,
dat men aanhoudend met nieuwe dingen van buiten overstroomd wordt en zoodoende de rust niet vindt, om iets
zelfstandigs to ontwikkelen ; de grootere toevloed maakt,
dat men zich tot navolging blijft bepalen . Herhaaldelijk
biedt zich de gelegenheid aan om deze waarneming to
doers . Een sprekend voorbeeld levert ook de Deensche
spiraalornamentiek . Indien men a priori aanneemt, dat de
streek, die de rijkste en de voortreffelijkste vondenn aanbiedt,
ook noodzakelijk het punt van uitgang van een cultuurbeweging moot zijn, dan moet men coucludeeren, dat deze
ornamentiek in Denemarken haar oorsprong heeft . Maar
dat strijdt tegen alles, wat wij overigens van den gang
der cultuur weten . De Deensche spiraalornamentiek is met
de Myeeensche ten nauwste verwant en laat zich van haar
niet scheiden . En niet Mycenae heeft deze kunst uit
Denemarken ontvangen, maar het omgekeerde is het geval.
Hoe komt het dan, dat Denemarken Mycenae hierin nog
overtreft'.) Omdat het zich gedurende een langer periode
hierop heeft toegelegd . In Griekenland is de spiraalornamentiek een voorbijgaand verschijnsel ; na den ondergang
der Myceensche beschaving treedt eene meer barbaarsche
periode in, en de kunst, die aan het einde daarvan nieuw
opbloeit, gebruikt andere motieven . In Denemarken heeft
men aan de verdere ontwikkeling deter ornamentiek, die
1) Dit versc4nsel herhaalt zich in een veel jonger periode in den
arctischen steentijd, zie ,I)e Gids" van Februari 1905, p . 245 .
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reeds bij haar eerste optreden in dit land eene niet gerinbe
hoogte bereikt had, vele eeuwen besteed . Maar de stoot
was als in andere gevallen van Griekenland uitbegaan .
De beteekenis der vroeg-Grieksche cultuur voor geheel
Europa laat zich inoeilijk overschatten . Wij ontvangen
den indruk, dat wij aan Griekenland nog heel wat
meer verschuldigd zijn, dan wat men gewoon is onder
den invloed der klassieke beschaving to verstaan . De
afhankelijkheid van West- en Noord-Europa van dat
oude cultuurcentrum laat zich niet bij eeuwen maar bij
duizendtallen van jaren metes . Ik wil nog een voorbeeld
bespreken uit een volgens dezen maatstaf jonge periode .
leder kept wel eene beschrijving of afbeelding der Myceensche koningsgraven . Een statige gang voert in den berg
tot een breede, door zuilen begrensde dour, waarachter
zich een gewelf opent, een koepelgraf met een breede nis
aan de rechterzijde, waartoe wederom een gang den toegang
verschaft . De volkomenheid van het gebouw is in zijn
soort eenig, maar het schema is wijd verbreed . Over heel
West-Europa, van Spanje tot Denemarken vinden wij nog
steenen graven, wier aanleg dezelfde is . Een lan g e gang,
aan het einde waarvan een grafkamer, in den rebel voorzien
van een of meer nissen. Ook andere gelijkheden ontbreken
niet. Bij New Grange in Ierland is bij voorbeeld een g raf
van dezen vorm gevonden, dat niet alleen, gelijk vele
andere, in een berg uitgegraven is, maar waarvan ook de
grafkamer eene verhooging der bedekking toont, die geheel
correspondeert met het Myceensche koepeldak . Overgangsvormen vindt men ook in Sicilie. De plattegrond is de gewone ;
een begin van architectuur en decoratie herinnert aan het
koepelgraf ; den inhoud vormen zaken van Myceenscheu
aard. Dat er een samenhang bestaat tusschen de koepelgraven en de reuzenkamers (riesenstuben) van Noord-Europa,
laat zich dus niet loochenen . Maar hoe is die samenhang
to verstaan ?
De reuzenkamers behooren tot den steentijd, de koepelgraven tot den bronstijd ; het schijnbare besluit list dus
voor de hand en is ook herhaaldelijk gemaakt : de reuzen-
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kamers staan op het oudere standpunt, de Myceensche
koningsgraven zijn slechts een meer volkomen en dus jonger
norm van de eerstgenoemde . Indien dit het geval was,
dan zou men moeten aannemen, dat de reuzenkamer eenmaal
een zeer groote verbreiding gehad heeft, en dat zij daarna
in een bepaald deel van haar gebied zich tot edeler vor
ontwikkeld heeft. Reeds de Siciliaansche graven zouden dan
een vooruitgang representeeren, en in , de Myceensche graven
hadden wij het eindpunt to zien .
Maar hoe is daarmee to rijmen, dat Griekenland geen
reuzenkamers I-ent? Hier treden de koepelcraven niet naast
maar in plaate van de reuzenkamers op . En wat er aan
voorafgaat, ziju kleinere steenen graven, nog zonder gang
maar met een opening ter zijde, in Zuid-Itali8 ook reeds
eenigszins gewelfd . En aan deze graven beantwoorden dergelijke kleinere grafkamers in het Westen en Noorden,
slechts rower en eenvoudiger, - een verhouding gelijk die
tusschen de reuzenkamers en de koepelaravein . Men zal er
dus van moeten afzien het koepelgraf uit de reuzenkamer
of to leiden . Maar dan kan de verhouding slechis de omgekeerde zijn. Het I-oepelgraf ontstaat, onder medewerking
van Egyptischen invloed uit het oudere kleinere steenen
graf. Dit ma-chtige bouwwerk wordt in Ttali6 nagebootst ;
dan treedt de navolging in Spanje en Zuid-Frankrijk, en
steeds noordelijker zich uitbreidend, ten slotte ook in Denemarken op . Maar bij iederen stap, dien het zich van zijn
oorsprong verwijdert, gaat iets verloren, tot tenn slotte in
de alle kunst ontberende reuzenkamer alleen de plattegrond bewaard blijft 1) .
De lagere trap, waarop de reuzenkamer in ieder opzicht
staat, beteekent dus niet een primitiever standpunt, maar
toont, dat het bouwwerk van het cultuurvolk bij een yolk van
geringer beschaving is aangekomen, het representeert een
1)

Men moot toegeven, dat deze concluiaie door het vinden van een
Maar zoolang er weinig uitzicht is, dat zulk een bouwwerk zal gevonden worden,
behoudt zij haar recht . En zij is in overeenstemming met den algemeenen
gang der beschaving.
enkf3le reuzenkamer in Griekenland zou worden omgestooten .
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teruggang aan de peripherie . En zoo levert dan ook deze verhouding een bewijs voor de langzaamheid der uitbreiding van
de bronscultuur . In Griekenland ontstonden deze bouwwerken
in een hoog ontwikkelden bronstijd ; West-Europa bereikten
zij, zooals de inhoud der graven toont, in eene overgangsperiode ; in het Noorden vallen zij midden in den steentijd,
zij karakteriseeren hier zelfs het begin eener hoofdperiode
van de steencultuur .
Ver reiken de conclusies, die uit eene dergelijke verhouding kunnen worden getrokken . Ilk wijs, om slechts
een ding to noemen, op de beteekenis er van voor de praehistorische chronologie . Indien de reuzenkamers afstammelingen zijn van de Grieksche koepelgraven, wier navolgingen nog wel den langen weg over Italie en Frankrijk
hebben moeten afleggen, om Nooz'd-Europa to bereiken,
dan volg t daaruit onmiddellij k, dat de jongere steentijd
in Noord-Europa aanmerkelijk jonger moet zijn dan de
bloeitijd der Myceesche beschaving, en dat dus, wanneer
men het begin van deze periode omstreeks 1500 voor Christus
plaatst, ook al de uiterste termijn omhoog bereikt is, die
voor de dateering mogelijk is . De contraverse tusschen
schattingen, die duizend jaar en meer uiteenligg en, wordt

zoodoende tot weinige, hoogstens twee of drie eeuwen
gereduceerd.

`Vanneer men ziet, wat bereikt is, hoeveel licht door
juist onderscheiden en verbinden in nauwelijks twee menschenleeftijden over perioden is opgegaan, waaruit geen
enkel geschreven woord tot ons gekomen is, dan mag men
aan de hoop voet geven, dat vele zijden van het levee der
oudheid, die thaus nog in volkomen duister gehuld zijn .,
zich binnen een niet al to verre toekomst aan den zoekenden geest zullen openbaren . Men vindt in het boek
van S o p h u s M ii 11 e r aaliduidingen en punten van uitgang
to over . Naast het maatschappelijk levee komt vooral het
religieuse in aanmerking . De graven vertellen omtrent de
voorstellingen van het leven hiernamaals ; van die omtrent

de hoogere machten legt de beeldende kunst getuigenis af .
Helaas is dit getuigenis maar al to dikwijls inegatief .
Welke waarde men aan zulk een afwezigheid van positieve
aanduidingen hechten ma-, is echter een vraag, die zeker
nog in langen tijd niet eenstemmig beantwoord zal worden .
De schrijver der Urgeschichte Europas meent het principe
to kunnen vaststellen, dat waar geen godenbeelden aanwezig zijn, ook het geloof aan persoonlijke goden in
dieren- of m enschen gestalt e ontbreekt . Indien dit juist
gezien is, dan zijn de persoonlijke goden in Griekenland
niet ouder dan de Mycenae-tijd, in West- en Noord-Europa
dan de aanraking met de Romeinen . Het is echter de
vraag, in hoeverre zulk een bewijs ex sile -atio kan worden
toe"el .aten .
Imu'lers, wanneer een yolk geen plastische voorstellingen
van menschelijke of dierlijke vormen heeft nagelaten, dan
I-an de oorzaak ook in de ontwikkeling der kunst gelegen
ziju ; komen daarentegen zulke vormen wM voor, zij het
ook maar decoratief op voorwerpen van gebruik, zooals bij
voorbeeld de menschen- en dierengezichten op urnen, waarvan bladz . 141 een voorbeeld uit Posen toont, dan is het
uiterst moeilijk to beslissen, dat pier niet een godengezicht
bedoeld kan zijn, zelfs indien men zeker mocht weten, dat
de bedoeling der industrie, die dergelijke voorstellingen
schiep, van den aanvang een andere was . Uit deze tegenwerpiug volgt natuurlijk no- niet, dat er aanleiding bestaat,
om het omgekeerde aan to nemen, dat men dus de persoonlijke goden voor belangrijk ouder moet houden dan
hun eerste duidelijk optreden in de beeldende kunst, maar
dat de vraag1 dringend behoefte heeft aan licht ook van
andere dan archeologische zijde . De analogie van andere
barbaarsche volken, ja zelfs van het religious zoo breed
ontwikkelde Vedavolk toont inderdaad, hoe lang een god
en zijn element als identiek gevoeld worden ; niet de rivier
god, maar de rivier is een god . Tevens echter
leert deze analogie, dat persoonlijke, half persoonl--jke en
oupersoonlijkee goden zeer goed naast elkaar kunnen bestaan .
Dat hangt slechts van het voorwerp der aanbiddinc , af.
hee,fte

een

122
De zuidewind, het vuur zijn goden, maar oak eenn slang is
een god, en deze heeft dan Loch diergestalte . Nu is er
een heele stag van de vereerung van slangen, die men
vreest, - tot de abstractie uit die vereering van een bepaalden god of daemon in slangeng estalte, rn aar toch ook
op dat lagere stadiun bestaan theriomorphische goden, en
het schijnt mij bond, dezen norm van persoonlijke godsvereering aau vroege cultuu rperioden to willen ontzeg g en .
Wie kan zelfs de mogelij kheid ontkenn en., dat reeds de
of beeldingen van rendieren, mammouths en andere dieren
uit den palaeolithischen tijd in dezen zin een religieuse
beteekenis gehad hebben ?
Eene uitzonderin.g staat de schrijver toe . Ret is een
vrouwenfiguur, die in zeer verschillende variatie maar met
een grondtype va -n de oudste perioden of tot diep in den
tijd, waaruit ookk andere beelden overgeleverd zijn, in ZuidFrankrijk, Malta, Egypte, Griekenland voorkomt . Breede
heupen en sterke vetvorining zijn typisebe kenmerken.
TTit het feit, dat deze figuren alle vrouwelijk zijn, wordt
afgeleid, dat zij „das weib als solches, den geg enstand,
dessen gunst man sich durch die verehrung dieses bildes
sichern will" beteekenen . Ret komt mij voor, dat deze
voorstelling slechts eene, en niet de waarschijulijkste uit
vele mogelijke is, en dat vooral, wanneer het daarna heet,
dat de macht of godheid, die over de verhoudin a van de
vrouw tot den man heerschte, in deze figuur woonde, de
verklaring een al to subjectieve wending neemt . De voorstelling, dat de vrouw als zoodanig eer genoot, is ook niet
in overeenstemming met hetgeen wij weten omtrent hare
positie bij alle onbeschaafde volken. Overal is zij een
voorwerp van roof of van koop, niet van godsdienstig e
vereering . Men moet vender in het oog houden, dat aan
een figuur, die gedurende een zoo lange periode voorkomt,
zeker niet onafgebroken dezelfde beteekenis gehecht is .
1k zou geneigd zijn, de oplossing in een andere richting to
zoeken . Tit het geslacht der figuur wordt natuurlijk met recht
afgeleid, dat een specifiek vrouwelijke eigenschap bedoeld is .
Maar dat, wat door primitieve volken in de eerste
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plaats in de vrouw gewaardeerd wordt, is niet haar directe
verhouding tot den man, maar die tot de kinderen. Kinderen, zoons althaus, ziju een gewenscht bezit, omdat zij
aanwas van macht beteekenen . Ook dit kan onder meer de
Veda ons leeren . De vrouw is de voortbrengster ; haar
vruchtbaarheid is haar in het oog sprincrende
eicrenschap .
;n
Daarop wijzen ook in de figuren, waarvan sprake is, die
breede heupen en die vetvorming, waarop de schrijver bij
herhaling de aandacht vestigt . In hoeverre nu de figuur
een symbool van vruchtbaarheid was of eene vruchtbare
godin beteekend heeft, 1 ) dat laat zich voor de a -.Ozonderlij*ke
perioden niet uitmaken ; de opvatting zal niet altijd dezelfde
geweest zijn . Maar dat zich aan haar de reeks voorstellingen vastknoopt, die ten slotte in de overoude godin, de
moeder aarde uitmondt, konit mij hoogst waaxschijulijk voor .
In gunstiger omstandigheden verkeeren wij, waar de
negatieve argumenten, waarvan boven sprake was, door
positieve gesteund of gecorrigeerd worden . Hier mogen
wij hopen, dat de toekomst ons nog Dienige verrassi-ug zal
brengen, die ons mythologisch wete -.a eensklaps belangrijk
uitbreidt. Zulk een verrassing was het bronzen zonnebeeld1 op een wag en door een paard getrokken, dat in
1902 to Tru -ndholm op Seeland gevouden en sedert herhaaldelijk beschreven is . 2 )1) Wij outmoeten hierju den ouderen
t-1

Z3

1) In

zeker

opzielt

kan men miss-chien wel zeggen, dat bet beeld

zelf de godheid is . Maar wanneer do schrijver zulke gevallen vergeliftt
als het plaatsen van een bijl of speer op een altaar, opdat dit voorwerp
godheid zij en aanbeden worde, dan is er toch eenig versehil . Want een
bijI of speer representeert niet iets anders, maar de kracht, die men aanbidt en door ondervinding kent, is inderdaad in het aangebeden voorwerp
aanwezig . Een beeld, of men -nu een vrouw of eeu godin bedoelt, blijft
toch altijd de nabootsing van een goddelijk wezen en kan pas weer door
eeu overdra,cht, die trouwens wel voor de hand ligt, zelf tot godheid
worden . Maar bet staat toch eer op 6611 lijn met figuren ale het zonnebeeld, waarover bier beneden gesproken wordt, dat men niet met de zon
zelf identificeert, althaus niet volkomen, daar zulk een identificatie dagelijks door de ondervinding gecorrigeerd zou worden .
2) L e h m a n n en O l r i k in Danske Studier I, 65 e .v. Olrik, Zeitschrift des Vereins Air Volkskunde 1904, p . 210 e .v . Ann beide bespre-

124 --bronstijd de zoo wijd verbreide belangrijke mythische
voorstelling, dat de zon door een of meer paarden dagelijks
langs den hemel getrokken wordt : lelios-Sfirya-Sol . Van
waar deze voorstelling naar het Noorden gekomen is, blijkt
uit de nauwe verwantschap der figuur met den griekschen
dipylonstijl. Deze verwantschap is ook voor de dateering
van beteekenis ; het beeld moet uit den tijd tusschen ca .
1200 en 1000 voor Christus stammen .
Overigens geeft het zonnebeeld, terwijl het een belangrijke inlichting verschaft, tevens nieuwe raadsels op . Dat
in die dagen de zon goddelijke eer genoot, weten wij nu
zeker . Maar mogen wij uit het feit, dat op den wagen
geen menschelijke figuur staat, met S o p h u s M ii 11 e r afleiden, dat deze g odheid nog onpersoonlijk was? Te recht
merkt O 1 r i k in het eerst aangehaalde opstel op, dat men
onderscheid moet maken tusschen archeologische figurentypen en mythologische voorstellingen . Hij denkt aan de
mogelijkheid, dat de zon op den wagen slechts een onhandige
voorstelling is van een wagen met zon en god, welke
Iaatste als voerman er bij gedacht moet worden. Deze
meening laat zich eenigermate steunen door voorstellingen
op sommige Grieksche vazen, waar de zon uit de zee
opduikt ; men ziet een vierspan en daarachter een schijf;
de godheid, die pier toch zeer waarschijnlijk persoonlijk
gedacht is, blijft onzichtbaar. Zelfs stelt O 1 r i k de vraag,
of het zonnebeeld op den wagen van Trundholm niet
het schild van den god kan beteekenen, then men zich dan
achter het schild verborgen zou moeten voorstellen, gelijk
in de Edda eenmaal sprake is van een schild, dat v66r den
schijnenden god staat, om to verhinderen, dat de aarde
verbrandt . De hier aangehaalde tegenwerping en toonen,
hoe uiterst gecompliceerd deze vragen zijn . Overigens zou
ik, wat het punt in questie aangaat, mij liever aan de
zijde van S o p h u s M ii l l e r dan aan die van O l r i k
scharen, maar niet om archeologische redenen . Want dat
uit een primitieve afbeelding niet altijd met zekerheid
kingen is een afbeelding toegevoegd, die echter overtroffen wordt door
den fraaien kleurendruk in M ii l l e is werk .
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blijkt, welke voorstelling aan de afbeelding ten grond ligt,
merkt 0 1 r i k met recht op, en deze opmerking bevat eene
nuttige waarschuwing. Maar wij hebben geen reden, bij den
zonnewagen van Trundholm uit eigen interpretatie een
voerman to voegen, omdat do Germanen ook later Been
persoonlijken zonnegod kennen . Wanneer Caesar zegt,
dat hun voornaamste goden de zon, de maan en bet vuur
zijn, dan blijkt daaruit in geenen deele, dat deze antropomorphisch gedacht waren . Wanneer in de Edda,een schild
voor de schijnende godheid staat, dan ziet dat er vooreerst meer uit als de oogenblikkelijke inval van een dichter
dan als de uitdrukki7a .g eener levende mythische voorstelling,
maar bovendien beteekent dat ook in geenen deele, dat
die godheid zelf eenn men sch is, die bet schild in de hand
houdt ; in tegendeel, stelt de strofe zich eer de schildbedekking als met bet goddelijk wezen in uiterlijk conform
voor ; in de Eddische mythologie speelt de zon een gewichtige rol, maar steeds is zij als natuurverschijnsel, nergens
als persoon opgevat 1). Ads eenig getuigenis voor een althans gedeeltelijke personificatie van de zon blijft de eerste
Merseburger tooverspreuk over, die S u n n a onder de goden
noemt als zuster van Sinthgunt, - een zeer zwak getuigenis. Nu is overal de voorstelling van de goden alss
aan hun element gebonden de meer primitieve ; eerst een
hooger cultuur maakt hen daarvan los en geeft hun
menschengedaante . Wie dus de door Olrik meegedeelde
opvatting van den wagen van Trundholm deelt, moet in
de voorstelling van den zonnegod een voorhistorische stijgende en daarop gevolgde dalende beweging aannemen,
waarvoor geen aanknoopingspunten bestaan ; uit den onpersoonlijken zonnegod zou reeds vo-'6r 1200 voor Christus
een persoonlijke geworden zijn, then men well op then
wagen van Trundholm niet ziet, maar er dan bij to denken
1) Interessant zijn in dit verband de vele voorbeelden voor moderne
zonnevereering, die I v a r M o r t e n s e n, Danske Studier II, 115 e .v. (1905)
verzameld heeft en die treffend overeenstemmen met berichten van
P r o e o p i u s omtrent dergelijke zeden bij de bewoners van Thulae . Overal
is van de zon ale natuurphenomeen, nergens als persoon, sprake .
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heeft, en deze zou vb6r den tijd der schriftelijke bronnen,
juist in de periode, waarin wij andere g oden het stadium
der volkomen anthropomorphie zien bereiken, weer tot
-zijn element teruggezonken zijn . Wij hebben voor eene
dergelijke outwikkeling geese enkele aanwijzing, integendeel, de algemeene gang der cultuur wijst eer in een
tegengestelde richting 1) .
Nog een enkel voorbeeld wil ik noemen, waar de praehistorische archeologie de mythologie steunt, ja haar corrigeert en den weg wijst . Hoe ver zijn wij van den tijd
der vergelijkende mythologie verwijderd, toen men meende
met eene etymologie to kunnen volstaan, om een In dogermaanschen mythus aan to wijzen ! Welk leerstuk heeft
hier langer stand gehouden dan dat van den Indogermaanschen hemelgod : Sanskrit dyaus, dat ,hemel" beteekent,
4rieksch Zeus, Oudnoorsch en Oudhoogduitsch Tier, Zio,
dat was een aanlokkende taalkundige vergelijking, die uitnoodigde tot een gelijkstelling ook van de wezens, die deze
namen droegen . Wel is het een bezwaar, dat het Indische
woord alleen ,hemel", niet tevens een van den hemel losgemaakten god beteekent, wel is althans in de laatste j aren
het geloof aan de taalkundige identiteit van den Germaanschen naam met de beide, andere woorden sterk geschokt, maar deze etymologie last zich toch nog heel goed
verdedigen, en wat het eerste punt betreft, de hemel geniet
bij de Indiers toch goddelijke eer en wordt o .a. dikwijls
to samen met de aarde als een godenpaar, zij het ook een,
dat nog niet het anthropomorphisch stadium is ingetreden,
genoemd. Van die zijde verbiedt niets, aan to nemen, dat
de Indogermanen daarnaast de meer ontwikkelde voorstelling bezaten. De gelegenheid tot speculatieve vergelijking
van Tyr met Zeus bleef in ieder geval bestaan . Waar
ong elijkheid was, hadden veranderingen plaats gehad ; Zeus
was donderaar geworden of, indien hem deze eigenschap
1) Op de p. 460 geciteerde plaats in de ,Zeitschrift des Vereins fur
Volkskunde" drukt O 1 r i k zich trouwens voorzichtiger nit, en leidt alleen
nit het paard, dat den zonnewagen trekt, af, dat de godheid reeds een
tamelijk ver stadium van personificatie bereikt heeft .
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als hemelgod van ouds toekwam, gebleven, Tyr was een
krijgsgod geworden, maar de German en hadden in een
jonger periode spontaan een eigen donderaar, Donar, ontwikkeld, van wien men ouk aannemen ken, dat hij nit Tyr
losgemaakt was. Maar de etymolooie der mythologie leerde,
dat Zeus met Tyr, niet met Donar Lto vergelijken was .
vat leert nu de archeologie 9 Dat bet typische wapen van
den Kretischen Zeus meer dan twee duizend jaar voor Christus
de hamer was . Als symbool van den god breidde dit wapen
zich allenis noordwaarts nit, en aan het begin der voor
het Noorden historische periode vinden wij het aldaar in
de handen van Donar . TerwijI dus de verbinding tusschen
Tyr en Zeus geheel hypothetisch is, met eene etymologie
staat en valt, en, indien zij eenmaal al bestaan mag hebben zich tech nergens in het wezen der beide goden
openbaart, bestaat tusschen Zeus en Donar, wier namen
etymologisch
niets gemeen hebben, niet alleen een overIn
eenstemmino, in karakter, maar ook een duidelijk to vervoIg.7en historische samenhang . Deze wijst echter niet op
eeue Indogermaansche eenheid, maar gelijk de gebouwen
en de wapenen, de graven en de keramiek op cultuuraanraking . Waarlijk, waar het zoo duidelijk voor oogen
ligt, dat goden in voorhistorischen tijd gelijk later zonder
eenigen schroom de barriere overschrijden, die het taalverschil tusschen de volken opricht, daar wordt men uiterst
wantrouwend tegenover het adjectief indogermaansch, waar
van mythische voorstellingen sprake is . En indien ergens
dan geldt hier bet woord : Name ist schall and ranch .

Wat hierboven van de mythologie gezegd werd, geldt
op ieder gebied. Elke bladzijde der vergelijkende archeologie illustreert de waarheid, dat gemeenschap van cultnur
wel met verwantschap der volkerei3 kan samengaan, maar
in de eerste plants op iets anders, op omgang berust . De
geographische ligging der landen en bet verkeer der volken
regelen hun verhoudingen, hun voorstellingen en levensgewoonten . En gelijk de cultuurelementen door een taal-
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grens tusschen oorspronkelijk verwante maar elkaar vreemd
geworden volken zich niet laten terughouden, zoo maken
zij ook voor die grens geen halt, wanneer de volken van
verschillend ras zijn. Gelijk Griekenland onder Aziatischen
en Eyptischen invloed zijn vroege hoogte bereikt, zoo sluit
de Slavische bronscultuur bij de ITralaltaische aan, zoo
hebben de Finnen voorstellingen met de Noord-Germanen
gemeen . Met zulke feiten voor oogen vraagt men zich af,
welke waarborgen flog voldoende zijn, om omtrent een
enkele voorstelling aan to nem en, dat zij tot de periode
der Indogermaansche eenheid behoort . Want ook de taalkunde komt steeds meer tot het besluit, dat zelfs d e best
gewaarborgde etymologie niet volstaat, om de oorspronkelijkheid van een voorstelling to bewij zen . Is een woord
maar vroeg genoeg van yolk tot yolk gegaan, dan kan het
alle nu zichtbare veranderin g en der afzonderlijke talen
hebben meegemaakt, dan kan het wat dat betreft zeer
goed in het meerendeel der talen een vreemd woord zijn .
Van de andere zijde zal misschien ook pier de archeologie eenmaal teruggeven, wat zij nu schijnt to willen
nemen . Wanneer het Indogermaansche ur-volk binnen
een betrekkelijk beperkte ruimte heeft geleefd, dan zal
men met behulp der vonden uit die streek en die periode
tot op zekere hoogte kunnen bepalen, wat het cultuureigendom van dat yolk was .

Een boek als het hier besprokene is uit den aard der
zaak vol hypotheses . De betrekkelijk geringe omvang verbiedt, op twistpunten in to gaan, en zoo worden als vaststaande resultaten van het onderzoek veel dingen meegedeeld, waarover . de meeningen verdeeld ziju . Op een paar
dergelijke dingen heb ik hierboven opmerkzaam g emaakt .
Maar het is er ver vandaan, dat men hiervan den schrijver
een verwijt zou mogen maken . Want op een andere wijze
zou zulk een boek op het oogenblik niet kunnen geschreven worden . De groote verdienste is de samenvatting van
de ontzettende hoeveelheid materiaal tot een helder geogra-
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phisch-chronologisch overzicht . Aan het onderzoek der
eerstvolgende jaren blijft het voorbehouden, veel to rectificeeren en nader to preciseeren . Wat ons voegt, is vooreerst dank aan den schrijver voor veel leerzaamm onderricht .
Maar dan : dank aan de groote cultuurlauden der oudheid,
van waar wij alles ontvangen hebben . Wanneer wij ons
voor den geest brengen, dat wat ons voorkomt, het meest
nationals, het meest eigenaardige van onze cultuur to zijia,
ontstaan is onder den uitsluitenden invloed van impulsen,
die van het Zuiden zijn uitgegaan, dan zullen wij ons
wachten, het oor to leenen aan de lokstem dier separatisten,
die liefst den band met de oudheid, althans met die der
zuidelijke volken, voor goed zouden willen doorsnijden en
meenen, dat ieder yolk als een spin haar web een cultuur
geheel tit zich zelf moet en kan voortbrengen . Er valt
voor ons van de volken der oudheid nog genoeg to leeren .

V LEUGELS!
DOOR

C. A . WORP

ROLAND HOLST .

I.
's Morgens vroeg, als de zon zich aan de kimme vertoont, juist op bet oogenblik dat de bladeren van den
katoenboom opengaan, openen ook de urubus, een soort
kleine valken, hunne oogen, als robijnen zoo rood . Het
dagwerk roept ze. In het heetste gedeelte van Afrika
wachten honderden vuile dorpen op hun komst ; in Amerika,
ten zuiden van Panama en Caracas, moeten zij, als ijverige
snelle zuiveraars, de straten reinigen, voordat de Spanjaard
opstaat, voordat de brandende zonnestralen in al de lijken
en meststoffen bederf hebben gewekt. Als zij een dag niet
op hun post waren, zou bet land een woestijn worden .
Niet minder zorgzaam, niet minder precies op tijd vertrekken de kraai, de ooievaar en de ibis om hun werk to doen ;
sommigen gaan naar de velden om insecten en slangen to
dooden, anderen dalen neer in de straten van Alexandria
en Cairo om in allerijl hun reinigingsdienst to volbrengen .
Als zij &&n dag vacantie namen, zou de pest de eenige
inwoner van bet land zijn . Aldus wordt op de beide halfronden het g roote werk der zuivering met bewonderenswaardige, plechtige regelmatigheid gedaan. Even zeker als
de zon op haar post is om overal leven to wekken, even zeker

-- 131 --en trouw onttrekken deze beeedigde, gepatenteerde zuiveraars het afgrijselijke van den dood aan onze oogen. Eenzaam van natuur, zonder met elkaar to onderhandelen,
voor het meerendeel stilzwijgend, zetten zij zich bij honderden to gelijk aan het werk . Niets stoort hen ; zij hebben
Beenn twist onder elkaar en geen oplettendheid voor den
voorbijganger . Onverstoorbaar doen zij hun plicht met
bitteren ernst, behoorlijk, zorgzaam ; het doode lichaam
verdwijnt, het vel alleen blijft over . In korten tijd is een
groote massa tot bederf overgaande stof, die men niet
durfde n aderen, verdwenen en teruggevoerd in den zuiveren
stroom van het leven .
vreemd, hoe meer zij ons helpen, hoe verachtelijker
wij ze vinden . Dat komt alleen, omdat wij niet in hen
zien wat zij werkelijk zijn, de smeltkroes vol levenwekkende
vlammen, waar de natuur alles doorheen laat gaan, wat
anders het hoogere leven zou bederven . Met dat doel heeft
de natuur ze toegerust op wondervolle wijze ; zij semen
alles in zich op, veranderen en vernietigen het, zonder to
walgen of los to laten .
Deze bewonderenswaardige bewerkers van de zegenrijke
scheikunde, die het evenwicht van het leven op aarde bewaart, werken voor ons op duizende plaatsen, waar wij
menschen nog nooit doordrongen . Wij weten, welke diensten zij in de groote steden doen, maar niemand kan den
zegen van hun werk nagaan in de woestijuen, vanwaar de
winden den dood ons zouden aanvoeren. In de ondoordringbare bosschen, in de diepe moerassen, waar de lijken
tot rotting overgaan, die door de zee worden opgeworpen,
werkt dat groote leger van zuiveraars mede, om het werk
der golven en der insecten to verhaasten . Wee de wereld,
als dat geheimzinnige, onbekende werk ook maar een
oogenblik stilstond .
Amerika beschermt deze weldoeners der menschheid,
Egypte doet meer : het vereert ze eu heeft ze lief . Alles
wat de vog el wil, mag hij doen . Ouder dan de pyramiden,
is hij de oudste bewoner van het land ; zonder hem was de
inenseh niets, zonder den ijverigen, onverstoorbaren arbeid
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van den ibis, den ooievaar en den kraai, zou hij er niet
kunnen leven .
Vandaar die groote algemeene liefde voor het dier, die
instinctieve teederheid voor alles wat leeft, die meer dan
iets anders de groote charme is van het Oosten . Amerika
is niet minder heerlijk, wat het klimaat en den grond
betreft, maar de zedelij ke aantrekkingskracht, die van Azie
uitgaat, vindt zijn oorsprong in het gevoel van eenheid,
dat over ons komt in een wereld, waar de mensch zich nog
niet heeft laten scheiden van de natuur, waar de oorspronkelijke eenheid nog bestaat, waar de dieren niet weten, wat
zij van de menschen to vreezen hebben .
Men moue er om lachen als men wil, maar het is z66
liefelijk dat vertrouwen op to merken, to zien, hoe op de
roepstem van den Brahmaan de vogels neerstrijken, om zelfs
uit zijn handers to eten ; op de daken der pag oden heel e
apenfamilies to zien slapen, of hunne jongen to zien zoogen,
vol gerustheid, zich zoo veilig voelende als in de diepste
bosschen .
Wat onder alle ellende Indie en Egypte heeft gered,
ze vruchtbaar heeft doen blij ven, dat is noch de Nij i, noch
de Ganges, het is de eerbied voor het dier, de zachtheid
en goedheid van den mensch .
II.
Dit is in 't kort de inhoud van het prachtige hoofdstuk „Wpuration" uit „l'Oiseau" van M i c h e 1 e t, dat in
1867 reeds voor de negende maal herdrukt werd . Wij snellevende, naar afwisseling verlangende men schen zullen het
al een oud boek noemen en toch, komt het mij voor, dat
„l'Oiseau" juist een boek is voor dezen tijd, voor velen onder
ons, die zich in deze drukke, woelige tijden getrokken
voelen tot eenzaamheid en stille overpeinzingen, voor anderen,
die een oplossing van den grooten economischen strijd
meenen to vinden in het met vereende krachten bearbeiden
van den grond, en zelfs voor hen, die een geheele reorga nisatie van de maatschappij wenschen . Want zij, die een-
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zaamheid en stille overpeinzing zoeken, zullen rust en kalmte
vinden bij het lezen van dit boek, dat niet haastig geschreven, maar langzaam gegroeid is door de sympathieke
vereeniging van twee menschen, die, vervuld van innige
liefde voor de natuur, geestelijk voedsel vonden in het
opmerken van die talloos kleine verschijnseleu, die hun
hoe larger hoe duidelijker het verband, de eenheid van het
levee deden voelen .
Zij die een oplossing zoeken in het met vereende
krachten bearbeiden van den grond, zij zullen uit dit boek
leeren, dat zij zich moeten verzekeren van de arbeidskracht
en liefde van den vogel, wit hun arbeid werkelijk slagen,
en zij die op andere wijze reorganisatie van de maatschappij
we -nschen, zij zullen vol verbazing het hoofdstuk ,villes
des oiseaux, essais de r4publique" lezen .
Tecreinover dee roofvogels, de tragische werkers en zuiveraars, staan de juichende, kleine vogels, die de lucht
vervullen Tan hun heerlijken zang, de kunstige nestbouwers,
de ijverige, vroolijke werkers .
Vleugels hebben zij alien ! Niet gebonden aan deze
aarde, weten zij den weg to vinden over den peilloozen
afgrond, then wij zee Doemen .
Al rusten zij uit op den mast van een schip, dat hen
voert uit de eerst gevolgde richting, het brengt hen niet
in verwarring, evenmin als den vogel die, weggevoerd in
duister van de plek waar hij nestelde, losgelaten, slechts
44n oogenblik stilstaat hoog in de lucht en dan met vast-

heid en juistheid de goede richting neemt .
Vroolijke, eenvoudige zangers zijn sommige van die
kleine vogels, artisteninhunvakwederaiideren . M i c h e l e t
spreekt vol enthousiasme over het oplettend luisteren v
de jonge nachtegalen naar de stem van hun vader, van
hunne oefeningen en herhalingen, om hunne jonge organen
en geluiden buigzaam to maken .
Kunstige nestbouwers alle kleine vogels, bijna zonder
uitzondering . Zij plaatsen hunne nesten in de goede richting, zoodat zij beschermd zijn tegen storm en regenvlagen,
en geven ze een vorm of kleur of plaats, waardoor zij
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onttrokken worden aan de scherpe oogen hunner vijanden .
Liefde is alles voor het schepsel, dat geboren wordt ;
zorg en verzorging hebben alien noodig en meer dan eenige
andere aardsche moeder heeft de moeder-vogel lief met
oneindige toewijding .
Al v66r de geboorte, voor zij nog iets voelt of speurt
van het jonge levee, koestert zij het ei, dat, als het maar
een oogenblik op een enkel klein plekje of koelt, het vogelkind mismaakt doet geboren worden . Na eindeloos rusti g,
onbewegelij k wachten van het beweegelij kste van alle
schepselen, breekt het ei ; de vogel is geboren . M i c h e l e t
zegt : ,Spreek mij niet van zonnestelsel of het ontstaan
van werelden ; de geboorte van het kleinste vogeltje is
even wonderbaar als de melkweg ."
Terwijl het kleinste viervoetige dier van of den eersten
dag gekleed of, wilt ge, bekleed is en kruipt of loopt, lig t
het vogelkind naakt en onbeweeg elijk op den rug en alleen
door het to koesteren en to wrij ven kann de moeder de
noodig a warmte opwekken . Bij de viervoetige dieren is de
moedermelk gereed ; het jong kan die tot zich nemen ; bij
den vogel moet het voedsel flog klaar gemaakt worden en,
daar zij niet weg kan van het nest, gaat de vader halen
wat noodig is . Met groote nauwkeurig heid en zorg zame
oplettendheid voor alle bijkomende omstandigheden wordt
door de ouders gezorgd voor de samenvoeging en dooreenmenging van het voedsel, voor verwarming, wrijving eu
zindelijkheid. M i c h e let noemt dit samenwerken der
ouders het ware familieleven, „la premiere lueur morale" .
Dan volgt de opvoeding, die M i c h e l e t ,I'education
professiounelle" noemt, want iedere vogel heeft een bepaald
soort van werk to leeren ; alien moeten leeren vliegen,
velen leeren zingen en bouwen, alien moeten hue voedsell
leeren vinden .
Kinderen der schepping, evenals wij kinderen der menschen, maar zachter, gelatener, geduldiger, weten zij to
lijden ; zij zoeken de eenzaamheid en verbergen zich, als
zij ziek zijn of gaan s terven . En zij hebben lief als wij,
met dezelfde opoffering, dezelfde toewijding ; e~~ enals de

1 35 mensch wordt ook de kleinste, zwakste vogel m.oedig en
krachtig, als het geldt zijn jongen to verdedigen .
M i c h e l e t wijst ons op de overeenkomst tusschen de
moeder, wier kind begint to loopen, en de zwaluw, die haar
jong leert vliegen :; de beide moeders trillen van blijdschap
en angst, maar hoe ;root is het verschil wat het gevaar
betreft. Het menschenkiDd loopt in een kamer tusschen
de beschuttende armen van vader en moeder, om - to
vallen op een kussen .
Het vogelkind, dat boven op een dak of toreii de eerste
vliegles krijgt, moet . vertrouwen op zijn moeder en op zijn
vleugels, want ee :a diepe afgrond, de dood is ouder hem .
Bevend zweeft hij door de lucht, aangemoedigd door de
stem zijner moeder . Maar het gaat ! het gaat! Van nu of
aan vliegt hij door alle wind en storm, sterk u,-,t then
eersten proeftocht, ,oit it a vole dans la foi ."
Ja vleugels 1,,ebben zij . Voor hen is de hoot te wen sch
van alle schepselen op aarde in vervulling geoaan ; zij
maken zich los van de aarde, verheffen zich boven boomers
en Bergen, boven wolken en duisternis .
Licht, liefde, zaing, het is alles 44n voor dit bij uitnemendheid electrische wezen, dat rueer dan eenig schepsel
op aarde gevoeli gg is voor meteorologische verschijnselen,
voor warmte, voor magnetisme . Door het scherpziend oog
is de vleugelslag juist ; zonder vleugels geen leven, zonder
krachtigen levensdrang Been blijde juichende zan g, Been
scheppende, koesterende liefde .
IV .
En deze teedere, sympathieke, gevleugelde schepselen
vervolgt de mensch ten doode toe . Jaar in jaar uit doodt
de mensch zijn trouwste, beste vrienden, berooft zich zelf
van blijden Yooelza -ng, van de groote weelde van bloeiende
en vruchtdragende weiden, velden en boomen, maar bovenal
ook van die reinheid, zachtheid en kalmte, die liefde en
eerbied voor alles in de natuur brengt in het menschenhart .
inplaats van aan to dringen op een goede vogelwet,
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laten wij de vogels j aar in j aar uit vermoorden en hunne
eieren bij duizenden wegn emen .
Als bewijs hiervoor alleen slechts de volgende mededeeling uit „de Nieuwe Rotterdammer Courant" van Mei
1904 . „uet eierzoeken in Friesland geeft dit j aar vrij wat
meer dan het vorige. In Wymbritseradeel verzekeren enkele
specialiteiten in het vak tegenwoordig 30 tot 40 kievitseieren per dag to vinden . De aanvoeren to Leeuwarden
en Sneek bewijzen dan ook, dat de kievitten het in 1 .904
bizonder best maken . In het geheel werden to Sneek Dinsdag
aangevoerd tusschen 14 en 15 duizend eieren . Van 28
Maart tot heden kwamen daar reeds ter markt ruim 21 .000
eieren ."
Ieder jaar wordt het vogeljagen moorddadiger door de
j achtmitrailleuses, het rookloos kruit, de electrische vogelj achtmachines en nog zooveel meer ; bij millioenen vallen
zij als slachtoffers van moordlust en ijdelheid . Bij wagonladingen worden de zwaluwen uit Zuid-Tyrol gevoerd naar
de groote Europeesche vogelmarkten .
In Londen ontving €en handelaar tegelijk 400 .000
colibri's, 300.000 Braziliaansche en 248.000 Oost-Indische
vogeltj es ; in een pakhuis aldaar werden in 4 maanden
tijds 404 .405 West-Indische en 356 .389 Oost-Indische vogelhuidj es opgeborgen .
In New-York ontving een koopman 30 .000 siervogels,
een antler 70 .000, in Parij s een 14.000, een ander 40.000.
Een Duitsch huis vraagt 10 .000 duivenlijken, een Brusselsch
60.000 ieder j aar .
Niet ver van New-York, to Long Island, bestaat een
vennootschap, die in minder dan vier maanden 75 .000 vogels
leverde ; een handelaar aldaar leverde in a&n j aar 700 .000
bereidde vogelhuidj es .
In het begin van October 1889, lag er onder beheer
der naamlooze vennootschap ,Vrieseveem" to Amsterdam
alleen aan paradijsvogelstaarten voor een waarde van ±
f 200.000.1)
1) Zie over deze verschillende mededeelingen de brochure „Het
Vogelvraagstuk" en ook andere brochures, die uitgegeven en verepreid
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Bij duizenden en duizenden worden onze trekvogels
geyang en, doodgeslagen, doodgeschoten en opgegeten, zoowel bij hun aankomst in het zuiden als bij hun vertrek
van hier .
Ook op Texel, het vogeloord bij uitnemendheid, waar
de meeuwen en sterns vroeger de kusten versierden door
hunne nesten, neemt het aantal met ieder jaar af ; men
zoekt zelfs dikwijls al to vergeefs naar het nest van een
zilvermeeuw of groote stern . Deze beide zeer nuttige vogels
worden van alle broedplaatsen verdreven door de hebzucht
en wreedheid der menschen . In ons land broeden zij alleen
no" op de eilanden Rottum en Schouwen .
Eenige
n zomers geleden werden door de badgasten o p
Belgische en Frain.sche kusten als tijdverdrijf niet minder
dan 1.25 .000 zeevo(yels geschoten . En in de maand Juni
van 189 89'i, dus in den broeitijd, werden in een hotel to
Londen gedurende de jubileumfeesten 70 .000 leeuwerikken
en 45 .000 kwartels gegeten .
En wij vrouwen gaan voort onze zomer- en winterhoeden
to versieren met vooellijkjes en vooelveeren ; ja, omm de
onontbeerlijke ,aigrette" to dragen op onze hoofden en
hoeden, is de woaderschoone zilverreiger reeds zoo goed
als uitgemoord . De zachte, wuivende veertjes, die de
aigrette vormen, versieren de zilverreigers alleen in den
broeitijd, als zij jongen hebben, en ieder geweerschot, dat
een volwassen reiger doodt, doet tevens vijf of zes jongen

den hongerdood sterven .
Maar waartoe verdere beschuldigingen? Vele vrouwen
zondigen uit onwetendheid, want, als zij wisten of hadden
geweten hoe de aigrette veroverd wordt, zij zouden ze niet
meer willen
',
dragen en niet meer kunnen zien op de hoofden
en hoeden van andere vrouwen, zonder to denken aan het
hartverscheurend, weemoedig geschreeuw van de jongen,
dat uren lang weergalmt, tot de dood het doet verstommen .
Ook in Nederland gaan wij voort jaar in jaar uit bij
duizenden en duizenden vogels to vangen, to dooden en op
worden door de Ned . Veaeeniging tot bescherming van vogels te'sGravenhage,
Secretaresse Mejonkvrouwe S . van C i t t e r s to Doorn .
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to eten en, al wekken advertenties als die een anderhalf
jaar geleden in ,Avicultura" voorkwamen, waarbij gevraagd
werden vinken, putters, keepen, barmsijsjes, goudvinken
van ieder duizeazd, zegge duizend per week, voor een oogenblik een paar uitingen van verontwaardiging, het blijft er
bij, ; de vogelmoord wordt voortgezet, duizenden en duizenden
sterven .
Naar aanleiding van die aanvraag in ,,Aviculture"
schrijft de Heer P. J . A . van V o l l e n h o v e n in de
„N. Rotterdammer" van 2 April 1903 : „die duizendtallen
zijn nog maar 1/5 tot 1/10 van het geheele aantal vogels,
dat in werkelijkheid gevangen wordt, omdat niet iedere
vogel verkoopbaar is en het gebruik bij de netten medebrengt, de waardelooze vogels de borst in to drukken . . . .
„Zoo gaat er jaarlijks eenn kapitaal getal aan vogels
verloren."
En dan is men nog verbaasd over al de mislukte
oogsten in Oost- en West-Indie, in Nederland en andere
landen en dan acht de regeering het noodig .kostbare wetenschappelijke expedities to zenden naar India, om na to
gaan, waar de malaria door ontstaat, terwijl men toch reeds
sinds j wren kon weten, dat die door mug g enstek en veroorzaakt wordt, want in het Tijdschrift voor Geneeskunde
van 1903, lees ik
,,Aan het Britisch Medical Journal wordt door een
inzender medegedeeld, dat men in Oalifornie reeds in 1864
moist, dat de mug gen en de malaria met elkander verband
hielden . Een Eng elsche marinesloep was daar g eland in
een zandige, met kreupelhout bedekte streek en de dokter
maakte bezwaar tegen een laugdurig verblijf van de manschappen daar ter plaatse, omdat hij vreesde voor malaria .
Een inwoner stelde hem gerust met de bewering, dat er
geen mugg en waren en dat er daarom g een gevaar voor
malaria bestond . Dit werd bericht aan het geneeskundig
toezicht der marine, doch bleef onopg emerkt" .
Ja, zoo weinig begrijpen de menschen, de volken,
anders zoo tuk op voordeel, wat zij doen moeten, om de
gezondheid to bewaren en de oogsten grooter to doen

- 1 101 9 worden, dat zij kalm de vogels laten uitmoorden . Wetten
en nog eens wetten, deze verordering en nog een verordening, maar nooit een wet, die de vogels beschermt .
In de brochure ,Het vogelvraagstuk", opgedragen
aan de leden der Eerste Kamer van de Staten-Generaal en
aan de Nederlandsche vrouwen, lees ik, dat toen in 1886
drie landheeren nit de Preanger regentschappen, als vertegenwoordigers eener daar voorloopig opgerichte vereeniging tot het beschermen van voor den landbouw nuttige
vogels en van den wildstand op Java, aan de regeering
verzoebten, om aau die vereeniging rechtspersoonlijkhei(I
to verleenen, en de aandacht gevestigd werd op de wenschelijkheid, om ten behoeve van die bescherming ook in Ned,
Indi6 eeni ,-,, e, tevens door hen aangegeven maatregelen to
nemen, bij besluif van den Gouverneur-Generaal van 20
April 1.886, N° . 18, op hun verzoek afwijzend werd beschikt
en op de daarbij gegeven wenken geen acht geslagen .
Toen beproeftle , de Soekaboemische landbouwvereeniging eenig gehoo :r to vinden . Bij request van 24 Januari
1887 verzocht zij, dat van regeeringswege ten minste eenige
inaatregelen
zouden bgenomen worden ter bescherming
van
0
zn
voor den landbouw nuttige vogels . Ook hierop wend afwijzend beschikt bij besluit van 29 April van dat jaar .
..,De onwil van de Tndische reffeering blijkt dus duidelijk
en is op zijn zaebtst uitgedrukt onverklaarbaar ." 1 )

Tal van feiten zou ik nog kunnen opgeven en cijfers
vermelden, maar overzien kunnen wij die oneindig groote
slagvelden Loch uiet en bij benadering kunnen wij zelfs
niet opgeven al de smart en ellende, die wij menschen
berokkenen aan de vogels, al de schade en rampen, die de
mensch in de wereld brengt door dit roekeloos uitmoorde .n
van ooze beste vrienden en beschermers.
Beschermers zeker, want laten wij nooit vergeten, dat
de vogel kan leven zonder den mensch, de mensch nooit
zonder den vogel . Insectenplaag, ziekte en dood beheerschen
de aarde, als de irogel verdwijnt .
1)

11et vogelvraagstuk" (loor P h i I o r nit b e s .

140
V.
In Juli 1.1. had to Veendam het 57ste landhuishoudkundig congres plaats en onder de vele en verschillende
onderwerpen, die daar behan deld werden, leidde de heer E .
D. van D i s s e l de vraag in
,,Wat kan hier to lande meer dan tot dusverre gedaan
worden tot bescherming der nuttige vogels ? Waaraan is
het toe to schrijven, dat onze vogelstand onvoldoende is?"
Men denke, zeide spreker, slechts aan de moderne
cultuur, die gees holle boomers, de beste nestplaatsen voor
de vogels, in hare bosschen duldt, kreupelhout en doornstruiken uitroeit, die plassen drooglegt en daardoor de verblijfplaatsen voor vele vogels inkrimpt ; aan de tallooze
telefoon- en telegraafdraden en aan de vuurtorens aan de
kust, waartegen vele vogels zich dood vliegen ; aan het
uithalen van nester, vaak uit pure baldadigheid of verzamelwoede ; aan het werk der vogelvang ers ; aan hen die in
Italie en Zwitserland vooral zwaluwen en in Noord-Afrika
kwartels bij honderdduizenden weg vangen .
Spreker kwam tot de volgende conclusie
le Er moet naar gestreefd worden vogelbescherming
populair to makers ;
2e De totstandkoming eener goede wet, die krachtigen
steun geeft aan practische vogelbescherming is dringend
noodig ;
3e Nederland trachte met buitenlandsche regeeringen
een overeenkomst to treffen aangaande vogelbescherming .
Dat een bekend landbouwkundige als de Heer van
D i s s e 1 vobr vogelbescherming is, zal niemand verwonderen,
die ook maar eenigszins belangstelt in landbouwkundige
zaken, maar er is nog een andere reden, waarom mij de
cede van den Heer v a n D i s s e 1 hoogst belangrijk voorkomt .
Spreker herinnerde aan de conferentie, in 1895 to
Parijs gehouden, met het doel een overeenkomst to treffen
met alle daar vertegenwoordigde landen aangaande het beschermen der voor den landbouw nuttige vogels . Het plan
eener conventie werd opemaakt
; Nederland echter onto

hield zich, omdat de conventie naar het oordeel onzer
Regeering niet in overeenstemming to brengen was met
onze bestaande vogel- en jachtwetten .
Ook naar het oordeel van den ECeer v a n D i s s e 1 zou
aansluiting bij de conventie niet gewenscht zijn, vooral
indien de Nederlandsche regeering, nu wijziging der vogelen jachtwetten aan de orde zijn, in de nieuwe vogelwet
het begin .sel wil neerleggen, dat alle vogels beschermd moeten
worden .

Dit laatste is naar mijn oordeel een mededeeling vanhet grootste belang. Een nieuwe vogelwet is aan de orde
en een deskuudige op landbouwgebied acht het gewenscht
alle vogels to bescherrinen, .

Reeds jaren geleden is door den f eer P . J. B o 11 e m a n
v a n d e r V e e n een zeer belangrijke kleine brochure geschreven „Enkele woorden tot alien die belangstellen in
de natuur of de Nederlandsche Vogelwet en het optreden
van den mensch t(7,,genover de vogels" 1 ). De schrij ver toont
daarin aan, hoe onvoldoende onze Nederlandsche Vogelwet
is, maar vooral ook, hoe dwaas de uitdrukking is nuttige
en schadelijke vogels, omdat in bijna ieders verbeelding die
term een andere beteekenis heeft, en na verschillende belangrijke en grappige mededeelingen en opmerkingen komt
de schrijver tot doze conclusie
1'. Voor de natuur zijn alle vogels nuttig ; elke soort
vervult een bepaaIIde rol en is daardoor onontbeerlijk . Alle
veranderingen, die de mensch aanbrengt onder de in het
wild levende dieren, blijken na korteren of langeren tijd
nadeelig to zijn, zoowel voor hem, als voor de natuur .
2'. De mensch kan niets zonder medewerking van de
overige organismen ; bovendien heeft elk levend wezen
evenveel recht van bestaan als de mensch, zoodat de mensch
zich nooit het recht mag aanmatigen, om het al of niet
bestaan der dieren van zijne luimen to laten afhangen .
Ten slotte haalt de schrijver de volgende woorden aan
van Dr . Brehms, :
1) Uitgave van de Ned . Vereeniging tot bescherming van Vogels
to 's-Gravenhage .
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,,Het beste wat men kan doen zal altijd zijn, de
vogels onder bescherming van de kennis van alien to stellen .
Hij die hen en hun levee, hun eigenaardigheden, hun
arbeid en bezigheden werkelijk heeft leeren kennen, zal in
staat zijn voor hun verpleging en bescherming in het gegeven g eval het juiste to doen . Daarom s tel ik verbreiding
van vogelkennis boven alle andere m aatregelen ."
B+ indelijk vestig ik nog driugend de aandacht op de
belangrijke mededeeling, die voorkomt in het verslag van
de Ned . Vereeniging tot bescherming van dieren to Nymegen .1)
Uit een particulier schrijven dato 12 Mei 1904, van
den Heer 0 t t o Her m a n, directeur een er staatsinrichting
in Hongarije, die aldaar sinds 1896 het onderzoek naar het
nut der vogels voor den landbouw leidt, deelt de Heer
van V o l l e n h o v e n het volgende mede
„Venn es sich darum handelt, aus zu sprechen, wel,cher summe das verhaltniss der vogelwelt eines gegebenen
landes zur landwirthschaft durch thatigen eingriff and reguliering des gleichgewichts entspricht, so seize ich mit
ruhigem gewissen fur Ungarn 300 millionen kronen j~hrlich
.an, da bei uns die landwirthschaft der herrschende erwerbzweig ist and wir mit grossen dimensionen rechnen mussen ."
,,Het ons toevertrouwde oordeel van den Heer O t t o
Herman", zegt de Heer van V o l l e n h o v e n, ,heeft
ook beteekenis voor Nederland, want van de 89 soorten
van vogels, die in Hongarije to alien tijde nuttig zijn
gebleken voor den landbouw, tellen wij er in Nederland
-reeds 81 en de Nederlandsche deskundige, die het nut der
vogels voor den landbouw in Nederland zou aangeven op
171/ 2 millioen gulden 's jaars, zou daarover precies hetzelfde
zeggen als de Heer 0 t t o H e r m a n over het nut in
Hongarij e ."
De Heide-maatschappij heeft al jaren lang ingezien, dat
vogelbescherming en het verschaffen van nestgelegenheid
aan de vogels een zaak van het grootste belang is . De
Von Berlepsche nestkasten of nestklossen worden dan ook
1) Secretaris der vereeniging is de Heer F . J. A . van Voile nh o v e n, ingenieur, Oranjesingel 3, Nymegen .
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bij honderden door de Heide-maatschappij geplaatst op hare
terrei-nen van boschaanplanting .
Over de Von Berlepsche nestkasten of -kiossen hebben
de heeren J - W. M . v a n d e r K u n en F. J. A . v a n
V o I I e n h o v e n beiden een kleine brochure geschreven in
populairen vorm .
In het laatste tiental jaren is er betrekkelijk veel gedaan
in ons land, om dieren en planten beter to leeren kennen,
waardeeren en liefhebben . Bladen als ,De levende natuur",
grootere en kleinere stukken van de heeren H y m a n s en
Thyssen, van Mejuffrouw van Uildriks, verschillende
brochures, meestal verspreidd door vereenigingen voor dierenof vogelbescherming, en de onderwijzers op de verachillende
scholen hebben oneindig veel gedaan, om de liefde voor de
natuur vooral ook in het gezin to doen toenemen.
Mochten bij het samenstellen der nieuwe vogel- en
jachtwet mannen en vrouwen als de hier genoemden en
misschien ook een buitenlandsche deskundige door de nieuwe
Regeering worden geraadpleegd, dan is er kans op, dat
Nederland in het bezit komt van een vogelwet, waarbij alle
vogels worden beschermd.

ONZE LEESTAFEL.
A . S . C . W a l l i s . Een Hongaarsche Samenzwering.
Treurspel in vijf bedrijven . Haarlem. T j e e n k W i 11 i n k . 1905.
Of de personen van een drama enkel zoogenaamde tooneelfiguren dan wel levende wezens van vleesch en bloed zijn, blijkt
den leek eerst ten voile en op overtuigende wijze bij de opvoering .
Voorloopig moeten wij dus ons oordeel over W a 11 i s' treurspel
als zoodanig opschorten . Het is bestemd om gezien, niet om enkel
gelezen to worden .
Toch kunnen we nu reeds zeggen, dat de vertolking van op
echt tragische wijze met elkander in botsing komende vaderlandsliefde en huwelijksmin aangrij pend is . Dat gedeelte van het werk
is met hartebloed geschreven. Het toont niet enkel meesterschap
over de taal, maar tevens diepte van gevoel .
Voorts ontmoet men in dit treurspel van die pittige, geestrijke
gezegden, van die heerlijke sententies, welke onwillekeurig den
naam van L e s s i n g op de lippen brengen en aan de drama's van then
grooten Duitscher, hoe ouderwetsch ook in veler oogen, onsterfelijkheld verzekeren .
Na lang gezwegen to hebben, heeft de schrijfster van ,Vorstengunst" en „In dagen van strijd" door de verrassende uitgave van
dit Treurspel haar ouden roem bevestigd . Dat de samenzwering
niet, gelijk de titel zegt, juist een Hongaarsche is en alleen de
namen van de dramatis personae aan het tweede vaderland van
Wallis doers denken, kan bezwaarlijk als een grief worden aangevoerd . Het spreekt van zelf, dat, waar gebeurtenissen worden vertoond, die, al zijn ze aan Hongaarsche annalen ontleend, zich even
goed onder iedere andere hemelstreek hadden kunnen afspelen, en
sentimenten worden geuit, die, wel verre van nationaal to zijn,
algemeen menschelijk mogen heeten, er niet naar locale kleur moet
gevraagd worden . In zoo ver is de etiket, waaronder het geschrift
de wereld wordt ingezonden, ietwat misleidend, doch dat doet hier,
waar geen leerboek, doch kunstgenot wordt beloofd, volstrekt niets
ter zake . In een geval als het onderhavige is het enkel de vraag,
of er nu ook werkelijk kunstgenot verschaft wordt . Daarop kan
het antwoord volmondig bevestigend luiden .

1,45 -Om den lezer een voorproefje to geven, citeeren wij op goed
geluk, zooals het boek openvalt . Wegens het gewaand bedrog van
zijn Keizer ziet W e s s e 1 e n y i, Hongaar van geboorte, maar Oostenrijker door zijn opvoeding en geheel verleden, zich genoopt de vaan
van bet oproer tegenover F e r din and to ontplooien . Hij drinkt
op bet welzijn van zijn nieuwe vrienden, maar het glas breekt in
zijn hand. .den uit het gezelschap meent : „dat is geen gunstig
teeken ." W e s s e 1 e n y i antwoordt
u

„Ik neem bet aan .
Gebroken als dit glas is ied're band,
Die aan 't verleden mij verbond . -- Wij richten
Niets nieuws op, of de scherven vav bet oude
Bedekken onzen weg . Ligge ook voor mij
't Verleen in scherven .
(bij grijpt een andere bokaal) .
Dezen nieuwen dronk
Wijd ik, een nieuw mensch, aan wat wezen zal .
(op langzaam klimmenden toon) .
Er was een man, van eigen land vervreemd,
Die had zijn meester lief en was hem trouw,
Hield hoog diens eer, veel hooger dan de zijne,
En zwoer bij hem, zooals men zweert bij 't heiligst,
Dat men op aard kan hebben, bij zijn moeder .
Dien man bedroog zijn meester, voor bet oog
Van gansch zijn yolk staat hij nu daar ale dwaae,
Als een bedrogen dwaas . -- Toen greep die man
Naar 't eenigst, wat hem restte, naar bet zwaard .
(hartstochtelijk).
Gerechte Hemel, die one eeden gaaft
Ale heiligst goed, hoor, wat een tot u zegt,
Dien men gedwongen heeft zijn eed to breken,
„wreek Gij bet onrecht, aan zijn hart gepleegd
En aan zijn land ! Neem aan ziju nieuwen eed
,,Geen vrede tusschen one en Oostenrijk !
Geen trouw meer aan wie trouw geschonden heeft !"
(zijn glas naar de and'ren opheffend).
Op 't recht, het heilig recht van den gekrenkte,
Op 't recht van d'opstand !"

Ziedaar een staaltje van wat den lezer bij nadere kennismaking
met dit treurspel wacht .
V. d . W .
O .E.VI1
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Robert D r e y f u s . La vie et lee propheties dii Comte
d e Gob i n e a u. Paris, 8, rue de la Sorbonne. 1905 .
De beroemdheid van den in 1882 to Turijn overleden Graaf
de Gobineau wordt thans van versehillende zijden in de hoogte
geschroefd. Hij was Fransch diplomaat, resideerde als zoodanig
to Teheran en to Stockholm, werd in aanzienlijke kringen van zijn
vaderland en ook daarbuiten om zijn ridderlijke manieren en zijn
geestrijke conversatie door sommigen hoog aangeschreven, door
anderen, die zijn gesprek vermoeiend vonden, wijl bet zooveel to
denken gaf, wel soms opzettelijk gemeden ; voorts was hot bekend,
dat hij de vriend was van Wagner, L i s z t en Keizer don P e d r o
van Brazilie, maar schier niemand bekreunde er zich om, dat
die zelfde man boeken schreef, en zelfs een A n a t o 1 e France,
die hem dikwijls ten paleize van Prins Napoleon ontmoette en
gaarne met hem praatte, hoorde eerst laat, bij toeval, van zijn
letterkundigen arbeid . Toch had d e Go b i n e a u toen reeds bet
eerste deel van zijn uitgebreid dichtwerk ,Amadis" in het licht
gezonden, een ,Geschiedenis der Perzen", een verhandeling ,over
het spijkerschrift", ,drie jaren in Azie", een betoog ,over de ongelijkheid der menschenrassen", een boek over „de Renaissance"
en veel meer geschreven, daarenboven met vrucht de beeldhouwkunst beoefend . Thans is bet blaadj a omgekeerd en geldt hij als
de man, die N i e t z s c h e heeft geinspireerd en zonder wien
Houston Stewart Chamberlain nooit er toe gekomen zou zijn
de denkbeelden to verkondigen, welke hij in zijn m achtig book :
,,Die Grundlagen des neunzehnten Jahrhunderts" heeft ontvouwd .
Nog dozer dagen kon men uit do dagbladen vernemen, dat er sedert
kort in de bibliotheek der Straatburgsche universiteit een G o b i n e aumuseum is gevestigd . In Duitschland bestaat er zelfs sedert 1894
een G o b i n e a u-vereeniging, waarvan een Professor Tan Freiburg in
Breisgau L u d w i g S c hem a n n president is, terwijl twee bekende
Wagnerianen, Prins Philip v o n E u 1 e n b u r g en Baron H a n s
v o n W o 1 z o g e n zich bet eerevoorzitterschap hebben laten welgevallen ; genoemde vereeniging stelt zich tot doel : de studie en de
verspreiding van de werken van G o b i n e a u. In Frankrijk bleef
Gob i n e au ondanks dit alles onopgemerkt. Om hem eindelijk ook
aan zijne landgenooten to doen kennen, heeft R o b e r t D r e y f u s bet
vlot geschreven en aangename boek in bet licht gezonden, dat hier
wordt aangekondigd .
Hot is zeer volledig. Het vergezelt G o b i n e a u op al zijn
zwerftochten en deelt telkens de mooiste bladzijd.en uit zijn ge-
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schriften merle. Het doet ons den man van zijn zwakke zijde kennen,
als hij zich een zonderlingen stamboom fabriceert, welke opklimt
tot O t t a r J a r l, Noorweegsch zeeroover ." Hot vertelt hoe Gob i n e a u in zijn voorliefde voor het geheimzinnige er toe kwam om
de inscripties in spijkerscbrift als formules op to vatten, die den
dienst van talisman moesten bewijzen, en hoe hij zich zoo in de
schatting van een ernstig geleerde als 0 pp e r t belachelijk maakte .
Tevens deelt het ons mode, hoe zelfs zijn vrienden, b .v. Prinses
Wit tg e n s t e i n hem als een edelen, maar onpractischen Don Quichotte
karakteriseerden . Doch to gelij kertij d werpt het overvloedig licht
over de nieuwe denkbeelden, welke G o b i n e a u de wereld heeft in,gezonden .
Vruchtbaar kunnen zulke denkbeelden zijn, ook al worden zij
later ten deele of geheel weerlegd, mits zij een ferment in do geesten
brengen en zoo tot onderzoek en redewisseling prikkelen . Gobineau
leert, dat de menschheid in rassen, algemeene typen is gesplitst,
wier oorsprong onbekend is ; dat ieder ras zijn eigen instinkten heeft,
welke voor wie de historie raadpleegt onuitwischbaar blip ken, zoolang
'zij niet door vermenging van bloed worden teruggedrongen ; dat die
instinkten geen wijzigenden invloed ondergaan van de zijde van
wetten, ideeen, regeeringsvormen of godsdiensten, zich in tegendeel
daarin afspiegelen. Hij leert verder, dat er eon rangorde van rassen
is, dat het eene menschentype koninklijk, hot andere slaafsch van
nature is . Ofschoon goed Katholiek, ontkent hij, dat alle menschen
broeders zouden zijn . Negers en Ariers kunnen nooit op een peil
van beschaving komen . Wel kan er hier of daar een zwart genie
worden aangewezen, dat Europeesche graden haalt, maar men moat
,de massa's met elkaar vergelijken . „La question ethnique domino
toes les autres problemes de l'histoire" . Aan vermenging van
rassen moot de ondergang van iedere beschaving meest worden
toegeschreven. Onder een beschaving verstaat hi j : ,Un etat de
stabilite relative, oft des multitudes s'efforcent de chercher pacifiquement la satisfaction de leurs besoins et raffinent leer intelligence
et lours voeurs ." Welnu, dat vermogen om vooruit to streven wordt
volgens Gob i n e a u enkel bij de edelste rassen aangetroffen . Zij
verbasteren door zich to vermengen met de lagere, verreweg talrijker rassen, terwijl die laatste daardoor slechts tot een middelmatige menschelijke qualiteit worden opgebeurd . Van bloedmenging
is dus het noodzakelij k gevolg, dat do hierarchie wordt uitgewischt
en de gelijkheid langzamerhand verwerkelijkt. Maar zoo ontstaat
de droevige gelijkheid van een slecht mengelmoes . Om die reden
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waarschawde G o b i n e a u tegen het Slavische, tegen het gele gevaar, en placht hij zijne voorspelling omtrent de toekomst, voor het
geval d at de golven der lagerstaande volken het westelij k Europa
mochten overstroomen, in deze formule saam to vatten : „nous ne
descendons pas du singe, mais nous y allons !"
Met bizonder veel genoegen vermeldt de Heer D r e y f u s, die,
gelijk zijn naam het aanduidt, Semiet is, dat er volgens G o b i n e a u
geen zuivere rassen bestaan . Wanneer men zuiverheid als kenmerk
van een ras beschouwt, dan vormen de Joden, gelijk door S a 1 omon Reinach, lid van het Instituut, in 1903 werd betoogd, geen
zelfstandig ras . D r e y f u s bewijst met de teksten, dat reeds een
halve eeuw to voren op historische gronden G o b i n e a u er ook
zoo over dacht . Alle rassen, die wij kennen, zijn amalgama's . door
kruising ontstaan, maar nochtans zijn Ariers, Semieten enz . werkelijke rassen, in zoover zij blijvende menschentypen vertegenwoordigen .
Bij de vaststelling van de rangorde der rassen daagt G o b i n e a u
ze voor de rechtbank der historie en noemt het Semitiesch wel
een uitverkoren ras, maar Loch minderwaardig in vergelijking met
het Arische . Niet zonder eenigen grond wordt hij dus als de
voorlooper en wegbereider van het hedendaagsch anti-S emitisme
beschouwd .
In dit verband had de Heer D r e y f u s kunnen opme rken, dat
latere onderzoekingen een nieuw licht hebben doen opgaan over het
probleem van de zuiverheid der rassen . Feiten uit de dieren- en
plantenwereld hebben getoond, dat men met zoogenaamde ,regressie"
moet rekenen, met het streven om spontaan tot de oorspronkelijke
typen terug to keeren en zoo de vormen, die zich door kruising
ontwikkeld hebben, hun afwij kend karakter to doen verliezen .
Over dit onderwerp heeft Prof . K u h n indertijd een mooi
artikel in „de Gids" gehad . Ook de mutatie-theorie van Prof . d e
Vries noopt thans de zuiverheids-quaestie uit een nieuw oogpunt
to beschouwen . De stelling, dat de soorten onophoudelijk een weinig
veranderen, wordt niet meer aanvaard. Het goede boek van D r e y f u s,
zou nog beter zijn, indien het meer „up to date" was .
V . d . W.
G. P o l v l i e t, Kapitein der Infanterie :, Weerbaarheid,
maatschappelijk en militair." Studies in Volkskracht . Tweede
Serie . No. VII . Haarlem . D e E r v e n F . B o h n . 1905 .
Kapitein P o l v l i e t betoogt in dit merkwaardig geschrift, dat
de militaire weerbaarheid van een yolk een functie is van zijn
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stelling, wanneer men haar zoo volstrekt formuleert, aan rechtmatigen twij fel onderhevig ; in geen geval zou ik de dogmata van
wijsgeerigen aard voor mijn rekening willen nemen, van welke de
geachte schrijver bij zijn betoog, als waren bet axiomas, uitgaat .
Hij neeint aan in de eerste plaats, dat wij bij de natuur, die
ons van alle kanten omgeeft, ter school moeten gaan om den juisten
regel van bet menschelijk handelen to ontdekken . Vooral moeten
wij niet verzuimen op kleine volkjes als mieren en bijen to letten,
waar geen individu zelfstandige beteekenis heeft, maar ieder opgaat
in bet geheel, tot hetwelk hij behoort . Hij neemt in de tweede
plaats aan, dat, daar de natuur zich niet om de voor lief en leed
vatbare exemplaren eener klasse van levende wezens bekreunt, waar
uitsluitend voor de instandhouding der algemeenheid, der soort,
zorg draa.gt, ,een gezond altruIsme" ons, menschen, gebiedt eveneens enkel ,het belang der gemeenschap" in bet oog to vatten .
Tegen deze twee praemissen, welke, nu eens verzwegen, dan
weder uitgesproken, aan de redeneeringen van Kapitein P o 1 v 1 i e t
ten grondslag liggen, laten zich bedenkingen aanvoeren .
Indien de mensch handelt naar bet voorbeeld der meedoogenlooze natuur, indien iemand als een lokomotief vooruitstormt, zwakken
en hulpeloozen verplettert, wat hem in den weg staat verbrijzelt,
dan zal men hem to recht als een monster beschouwen, zoo mogelijk,
onschadelijk makers . Kapitein P o l v l i e t zelf zal een zoodanige
gedragslijn niet aanbevelen . In de tweede plants is bet de vraag,
waarom een zoo voornaam en heerlijk schepsel als de mensch zijn
levensdoel buiten zich zou moeten stellen . Met grooten nadruk
heeft men ons sedert Lang voorgehouden, dat wij niet bet recht
hebben voor ons zelven to levee, waar voor de gemeenschap en uitsluitend voor haar behooren to zwoegen en to sloven . Men heeft
die les van zelfverloochening ernstig ter harte genomen, dock
ondervonden, dat, gelijk in sommige andere gevallen, zoo ook hier
een sterk gespannen zielstoestand de neiging vertoont in zijn tegendeel o in to slaan . Op Rousseau, met wien Kapitein P o l v l i e t
nog al ingenomen blijkt en then hij tegen V o 1 t a i r e in bescherming
neemt, is N i e t z s c h e gevolgd . N i e t z s c h e de individualist
Thans herinneren zich velen weder het woord, dat volgens P I a t o's
,,Apologie" door S o c r a t e s tot oud en jong, voornaam en gering
wend gesproken : ,gij hebt voor uw ziel to zorgen, opdat deze zoo
goed mogelijk zij ." Ziedaar de leer, die ook door K i e r k e g a a r d
verkondigd wordt . Al zijn de menschen, zegt hij, talrijk als het
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zand der zee, ieder van hen is heerlijk aangelegd en het is ieders
taak, een taak, die hij alleen zelf vervullen kan, een persoonlijkheid
to worden, zich zelf to kiezen, zich zelf den ridderslag to geven,
die adelt voor de eeuwigheid . Men zal zien, dat eerst op deze wijze
het menschelij k bestaan schoon wordt, en dat enkel op lien weg
het een mensch gelukt zijn ziel to redden en tevens de wereld to
wmnen .
Van een geheel andere beschouwing gaat Kapitein P o l v l i e t .
uit, daar hij zoo hemelsbreed verschillende begrippen als het zedelijk
goede en het duurzame door elkander mengt . Hot ideaal van volkskracht ziet hij in de Joden verwerkelijkt, die door alle eeuwen
been vrijwillig buigen onder dezelfde geineenschappelijke wetten,
zich stipt houden aan de 613 voorschriften van den Pentateuch,
aan zijn 248 geboden en aan zijn 365 verboden, daarenboven nog
de talrijke ,omheiningen" van Mishna en Talmud eerbiedigen . Die
trouwe opvolging van ordonnanties uit een grijs verleden is inderdaad een buitengewoon hecht cement en de oorzaak van een ,sterk
ontwikkeld gemeenschapsgevoel ." Maar ooze schrijver, die de ethica
op de zoologie wil bouwen en wat de eeuwen trotseert met het
uitnemende verwisselt, verzuimt to vragen, of onder het gewicht
van het vrijwillig aanvaard j uk de persoonlij kheid al dan niet tot
haar voile recht komt .
Ondanks de methodische fout, die ik in het geschrift van
Kapitein P o 1 v l i e t meen to hebben aangewezen, is het in menig
opzicht leerzaam. Ik laat in het midden, of zijn pleidooi voor een
zoogenaamd volksleger niet verzwakt wordt door de ondervindingen
van G a m b e t t a met zijn vrijscharen enz. Daarover mogen zij oordeelen, die op militair gebied deskundigen zijn. Doch naar mijne
meening brengt de Heer P o l v 1 i e t to recht de militaire met de
maatschappelijke weerbaarheid van een yolk in verband . Uitnemend
zegt hij : Een land, groot of klein, waar handel ., scheepvaart, nijverheid, landbouw, veeteelt en visscherij bloeien, kunsten en wetenschappen hoog staan, dat over een krachtig consulair korps beschikt,
dat zich doet golden bij de scherpe mededinging, zulk een land
heeft recht en reden van bestaan . „Men zal het eerbiedigen en
zich driemaal bedenken voor men den militairen strij d d aarmede
gaat aanbinden, want van oudsher is bekend, dat een dergelijk
land ook krachtig is in den oorlog ."
Met Kapitein P o l v l i e t zeggen wij, dat er niet in Nederland
een blijvend ,te kort" mag zijn aan „algemeen weerbare eigenschappen." Bevordering van volkskracht stelle zich de Regeering

tot tankk en ieder onzer in zijn kleinen kring werke daaraan mede,
in de eerste plaats door to doer wat stellig in ieders macht is : met
inspanning arbeiden aan de ontwikkeling der eigen persoonlijkheid .
V . D . W.
Wereldbibliotheek onder leiding van L. S i m o n s . No . 3.
J u I e s M i c h e 1 e t . Martelaren van Rusland . Vertaling en
aanteekeningen van S . J . B o u b e r g W i I s on . G . S c h r e ud e r s . Amsterdam .
Prof. B u s s e m a k e r heeft deter dagen to Leiden in zijne inwijdingsrede betoogd, dat zelfs de meest onpartijdige geschiedschrijver er niet buiten kan normen van recht en onrecht op personen
en feiten toe to passen . Aan die verplichting heeft zich zeer zeker
niemand in gerin gee mate dan de auteur van bovengenoemd boekje
onttrokken . Met felle kleuren schildert hij de afschuwelijke regeering van den Czaar en voorspelt hij, thans vijftig jaar geleden, den
ondergang van Rusland als een gebeurtenis, die morgen to wachten
staat . Zijn boek is een doorloopende aanklacht tegen de snoodheid,
den eigenwaan, de laagheid der Russische heerschers . Hij weet
de feiten zoo to groepeeren, dat het hart van den lezer ineenkrimpt .
Doch zelfs als requisitoir deugt het pleidooi niet ten voile, want
het doet niet begrijpen, hoe de menschen er toe komen zulke duivelen
to zijn voor hunnen naaste . Als historisehe studie beschouwd is
het geschrift weinig bevredigend, maar uit een oogpunt van stijl
mag het een juweel heeten .
Het moet een feest zijn het Fransch van M i c h e I e t in eenigszins fatsoenlijk Hollandsch over to brengen . De vertaling werd
dan ook met Iiefde bezorgd. Men zal het boekje, dat een halve
eeuw oud en nochtans bij uitstek actueel is, stellig met genoegen lezen .
Intusschen maakt bet een komischen indruk thans, nu de
Katholieke Kerk misschien machtig er is dan ooit, bij M i c h e I e t
to lezen : ,Haar stervensure heeft geslagen ." Zijn tijdgenoot
M a c a u 1 e y heeft op een beroemde bladzijde getoond beter den
naam van profeet to verdienen dan M i c h e l e t .
Wereldbibliotheek . No . 4 . H end r i k I b s e n . De steunpilaren der maatschappij . Vertaald door F . K a p t e y n .
Met een inleiding door L . S i m o n s. G. S c h r e a d e r s .
Amsterdam .
Dit stuk is van groote dramatische kracht . I b s e n vervalt
nooit in de font orn door den mond van een zijuer „personae
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dramatis" het publiek toe to spreken en zoo de theorieen, die h4
verkondigen wil, aan den man to brengen . Toch weet hij ons
nadrukkelijk zijn overtuigingen in to prenten, b .v. dat de lichtvaardigheid, waarmee menschen en toestanden, zelfs door de besten,
beoordeeld worden, schier geen grenzen kept en zoo de maatschappij
voor een goed deel op leugen berust . De rechtzinnige en welmeenende predikant R o e r 1 u n d steekt Consul B e rn i c k in do hoogto
en roemt hem als echtgenoot, terwijl hij hem als echtgenoot niet
kent, roeint hem als scheepsbouwmeester, ofscboon hij nooit achter
de schermen heeft gezien, roemt hem als weldoener der stall, maar
oordeelt ook daarbij enkel naar den schij n . Onder algemeene toej uiching deelt die zieleherder lof en blaam uit, als ware hij in den
rechterstoel van God gezeten, maar vertolkt daarbij enkel de oppervlakkige openbare meening en betoont zich op de meest potsierlij ke
wijze een blinde leidsman der blinden. Dat treft den toeschouwer,
wien het door I b s e n vergund wordt in de ziel der personen to
lezen, die hier handelend en sprekend optreden . Het is een stuk,
dat leeft en den indruk van volle werkelijkheid geeft, behalve aan
het slot, waar de zondaar zich bekeert en de onschuld zegeviert .
Ook dat slot is op zijn manier schoon : als de gevierde B e r n i c k
door den drang der omstandigheden voor het pijnlijk dilemma komt
to staan of een doortrapte schurk to zijn of zijn ongerechtigheden
royaal op to biechten, dan kiest hij na hevige slingering het laatste,
maar zonder voor zijn medeburgers in den hoek to kruipen en zich zelf
weg to werpen, want hij weet dat zijn omgeving niet beter is dan
hij zelf en dat de meesten in zij ne omstandigheden in gelij ke mate
schuldig zouden zijn geworden . Toch is dat slot niet bevredigend,
j uist omdat het al to bevredigend is . Het is een valsch en verraderlijk optimisme, hetwelk Brand, den ouden President van den
Oranj e-Vrij staat, steeds deed zeggen : , alles zal recht kom ." Neen,
in dit levee komt veel niet to recht . De logika der feiten wil,
dat wie fouten begaat ellende veroorzaakt . , Einde goed, alles
goed,'' zegt het spreekwoord. Maar verkeerde handelingen nemen
geen goed einde en eischen slachtoffers . In latere dramas heeft
I b s e n, zich niet bekreunende om den smaak van het publiek, getoond die ernstige waarheid in to zien .
Een paar germanismen in de vertaling zouden kunnen doen
vermoeden, dat zij niet geheel naar het Noorsch geleverd werd .
Toch is zij goed . De Heer L . S i m o n s heeft haar van een aardige
inleiding voorzien, waarin de opmerking voorkomt, dat „consul" in
Noorwegen dikwijls enkel een titel is, gelijkstaande met het
Duitsche , Commerzienrath ."
V. D. W.
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H . Th . Cliappuis, Napoleon de Groote . Alkmaar,
K I u i t m a n, 1905 .
De machtige figuur van den eersten Franschen keizer beheerscht
nog altijd telkens en weder met nieuwe kracht de historisehe literatuur
van dezen tijd . Overste C h a p p u i s herinnert in zijn voorrede,
dat die literatuur zeker meer dan 20000 nummers bevat, en Lumb r o s o ' s Saggio d'una bibliografia Napoleonica geeft een voldingend
bewijs van die bewering. Met belangstelling zal ook daze schets meer wilde de schrijver niet ge-,,-en - ten onzent ontvangen worden,
ten onzent, waar, gelijk elders, de booze herinnering aan den
jranschen tijd" langzamerhand plaats maakt voor een waardeering
van wat die goeds heeft gewrocht van blijvenden duur . In dit
boek is het vooral de machtige persoonlijkheid zelve waarop zich
de aandacht vestigt, hat schitterende militaire genie, dat
` de wereld
door meer dan 50 groote zegepralen en meteere -verlorengevechten
in verbazing heeft gebracht, het onvergelijkelijke talent van organisatie, waarvan ook ten onzent nog vole instellingen getuigen en
waaraan Frankrijk na de Groote Revolutie zijn herlevingto danken
beeft, den scherpen blik, waarinede Napoleon in zijn kracht de
staatkundige verhoudingen mat . Het is vooral hat drama van 20 jaren
van krijg en verovering, dat in dit boek van een oud-militair op den
voorgrond treedt ; het zal, vlot geschreven, met 60 platen en 6 kaarten
ge*fllustreerd als het is, zeker vale lezers vinden .
P. J. B.
Dr . H . T . Col e n b r a n d e r . De Belgische Omwenteling .
's-Gravenhage, M art. N ij h o f f, 1905 .
De bekende secretaris der Commissie van Advies voor 's Rijks
Cieschiedkundige Publication, die onlangs hat eerste deal uitgaf
zijner serie ,,Gedenkstukken der algemeene geschiedenis van Nederland van 1795 tot 1840"", ontleende aan een deal der reeds door hem
bijeengebrachte stof voor een latere afdeeling dier Gedenkstukken
een belangrijke bijdrage tot de kennis van het in 1830 gebeurde.
Die kennis putte hij voornamelijk uit Engelsche diplomatieke
papieren, waartoe hij gereedelij k toegang had gekregen, voor een
deel oak uit gegevens, thans in het Rijksarchief to 's Gravenhage
voorhanden . De Belgische Septemberfeesten gaven hem aanleiding
tot de uitgave van dit boek .
Het vangt aan met een betrekkelijk to uitvoerig historisch
overzicht, waaruit moet blijken, dat er van ouds eene tegenstelling
heeft bestaan tusschen de Dietsche en de Waalsche wereld, welke
tegenstelling, in de 14de en 154e eeuw volgens Valentiner ook
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op kunstgebied zeer voelbaar, door den loop der taken gedurende
den opstand tegen Spanje maar zeker ook niet minder gedurende
de 17d0 en 18d0 eeuw is blij ven voortbestaan en zich zelfs nog
sterker heeft doen gelden . De vereeniging niet door ,.innerlijken
drang" maar door „dwang" in 1815 wordt in een tweede hoofdstuk,
de scheiding in een derde behandeld, waarna een „beslnit" volgt,
dat de noodzakelijkheid der voortduring van de scheiding onderstreept, maar tevens van do volledige emancipatie der vlamingen
veel goads wacht voor do toekomst van beide nation, elk op zich
zelf maar zich bewust van innige verwantschap en daarnaar handelend. -- De vorm van het geschrift is gemengd ; de teks t wordt
vooral in hot derde hoofdstuk door large . uittreksels uit gedrukte
en ongedrukte stukken afgebroken, wat de lezing zeker niet aangenamer maakt van een boek, dat zoowel door de publicatie van
onuitgegeven stukken als door de zelfstandige oordeelvellingen van
den deskundigen auteur, vooral thans, dller aandacht waardig is.
P . J. B .
J o h . W . A. N a b e r. Geschiedenis van Nederland tijden .s
de inlijving bij Frankrijk, Juli 1810 -Nov 1813 . Haarlem,
Erven Bohn, 1905 .
Het antwoord op de prijsvraag, in 1903 door T e y I e is
Tweede Genootschap uitgeschreven, verschij nt, in 1905 met good bekroond, thans in het licht . Goed geschreven, op wetenschappelijk onderzoek der Haagsche en Parijsche archieven en uitgebreide kennis der literataur berustend, maakt dit book een zeer
gunstigen indruk en zal door zijn populairen vorm ook bij nietgeschiedkundigen gemakkelijk ingang vinden . De schrijfster heeft
zich weten to verheffen boven nationale antipathietn, om met verstandige waardeering to spreken over dezen voor ons volksbestaan
zoo vernederenden, maar tevens zoo gewichtigen tij d . J o r i s s e n
heeft ten onzent hat eerst een billijker maatstaf bij de beoordeeling
dezer gebeurtenissen durven aanleggen dan de tijdgenooten en hunne
nakomelingen van den eersten en tw eeden graad vermochten to doen .
N a p o l e o n is hier een ander dan de geweldige tiran van V a n
der Palm : do onverbiddelijke heerscher, die alles dienstbaar
maakt aan zijn doe], is hij terecht ook in dit boek nog altijd, maar
tevens de groote organisator, de staatsman, die het belang ook van
dit ,veroverde land" ten voile inziet en daarnaar zooveel mogelijk
tracht to handelen . En zijn dienaren, de welwillende L e b r u n,
de overijverige prefecten D e C e 1 I e s en D e S t a s s a r t komen
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voren deden . Het boek is een aanwinst voor onze historische literatuur. Men mag alleen vragen of de vertaling van a I I e Fransche
teksten wel strikt noodig geweest ware, en of in vale gevallen verwijzing niet voldoende geweest zouu zijn in plaats van een uitvoerig
wedergeven van den vollen tekst - maar de schrijfster heeft blijkbaar een to sterke overtuiging omtrent de bekende verraderlijke
gezindheid van den ,tradtittore" omm zich niet to willenn rechtvaardigen, -.v-aar twijfel mogelijk scheen . Dat het boek niet geYllustreerdd
is . mag worden betreurd .
P. J. B.
Dr . C. to Lintum . De Merchant Adventurers in de
Nederlanden . 's-Gravenhage, Mart . Nijhoff, 1905 .
Onze oude handelsgeschiedeiais ondergaat in den laatsten tijd .
belangrijke wijziging van voormalige opvattingen door de nadere
studie van onze betrekkingen tot de handelsbeweging der oude Hanze
en die van Engeland . De Engelsche ,avonturiers,'' de Merchantadventurers der 15de en IC)de eeuw, spelen daarbij een groote rol ;
zij vertegenwoordigen den Engelsehen particulieren handel tegenover
den stapelhandel to Calais en hebben hun hoofdzetel gehad aan de
monden onzer rivieren . Alliddelburg, Veere, Rotterdam vooral zijn
hunne hoofdpunten geweest en hunne beteekenis voor den lateren
wereldha-ndel in die steden valt thans beter in het oog . Het
was dan ook een gelukkige gedachte van Dr . T e L i n t u m deze
merkwaardige handelseompagnie, waaraan reeds S c h a n z in zijn
handboek een uitvoerige studie wijdde, in hare werkzaamheid
ten onzent na to gaan . Hij vond daarvoor in de archieven der
genoemd.e steden, met name to Rotterdam, interessante gegevens,
die hij op onderhoudende wijze in zijn boek verwerkte .
Je Maintiendrai . Een boek over Nassau en Oranje . Geschiedkundige bijdragen bijeengebracht onder leiding van
Prof. Dr . F. J . L . K r a m e r, E. W . 31 o e s en Dr . P .
Wagner. Leiden, Sijthoff, 1905 .
Met recht mag dit boek een ,monumentaal boek" genoemd
worden . In groot quarto royaal in kostbaren band gedrukt en
geYllustreerd met een groot aantal uitstekend uitgevoerde illustraties van de beste soort, behoorde dit werk eigenlijk geen loterii
van de Kunstkroniek" noodig to hebben om ingang to vinden bij
bet Nederlandsche publiek . Al is de prijs van ieder der beide
deelen, die men zich voorneemt to geven, op zichzelf beschouwd
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voor velen niet laag (f 16), wat er gegeven wordt is in vele opzichten van het beste dat ten onzent op het gebied van min of
meer populaire geschiedkundige literatuur kan worden gegeven .
Een borate rij van historische beelden trekt hier onzen geest voorbij,
schoone bladzijden uit do geschiedenis van het Huis van Nassau
en die van ons vaderland, welke beiden zoo nauw met elkander
samenhangen, volgen elkander op . W a g n e r to Wiesbaden beschreef den oorsprong van het geslacht Nassau, H a m a n t to Parijs
het levee van Rene van Cbalons, J a c o b s to Wernigerode dat
van Juliana van Schwartzburg, S . M u 11 e r dat van den Utrechtschen elect Jan van Nassau, K r a m e r het prinsdom Oranje en de
splitsing van het Huis van Nassau in 1255, S c h e u r leer de
boekerij van pries Willem I, B 1 o k de jeugd van prins Willem,
Moes de portretten van, Dompierre de Chaufepie de
gedenkpenningen op prins Willem III, M o r r e n het slot Honselaersdijk, Van S t e y n het Oude Loo enz . enz . Hot eerste
deel, ook in afleveringen to verkrijgen, bevat niet minder dan
twintig meerendeels belangrijke studien en bijdragen van bekende en in ieder geval op dit terrein bekende schrij vers in het
binnen- en buitenland . Met warmte zij deze uitgave aanbevolen
aan alien, die belang stellen in de geschiedenis van ons vorstenhuis en ons vaderland, waarvan allerlei interessante gedeelten hier,
naar de beste bronnen bewerkt en met meestal oorspronkelijke
illustratie toegelicht, worden aangeboden .
P. J. B.
Dr. H e n d r i k P . N. M u l l e r . Door het land van
Columbus . Haarlem, D e L r v e n F . B o h n, 1905 .
De lezers van Onze Eeuw hebben reeds kennis gemaakt met
een deel dezer belangwekkende, goed geschreven en met zorg
geiliustreerde reisverhalen, die, met uitzondering alleen van het
hoofdstuk over Suriname, in verschillende onzer tijdschriftei in den
loop van dit jaar verschenen zijn . Geheel omgewerkt en met
elkander in verband gebracht, vormen die tij dschrift-artikelen thans
een statig boekdeel, dat zeker velen belangstelling zal inboezemen .
De schrij ver, wegens boerenbelangen naar Amerika vertrokken,
wijdt ht boek aan de edele figuur van President S t e y n , wiens
land hij met zooveel toewij ding en opofferingen van allerlei aard
trouw en eerlijk heeft gediend, zoolang het mogelijk was. . . . Ook
deze omstandigheid, oorsprong van de reizen, die hier verhaald
worden, zal vele lezers aan het boek verzekeren, afgezien nog
van de aantrekkingskracht, die reisverhalen van ouds op ons
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reizend yolk hebben uitgeoefend . Een groot deel van Noord- en
.hidden-Amerika : de Vereenigde Staten, Mexico, Venezuela, Costarica, Columbia, de Antillen, Guyana worden hier behandeld
onderwerpen, die door hunne veelzijdigheid afwisselende lectuur aanbieden, en met warinte en kennis van zaken behandeld zijn .
P . J. B .

Bern . J . M . d e B o n t, De Regale abdij van Egmond .
Amsterdam, Van Langenhuysen, 1905 .
De schrijver van dit boek over de ,stichting, bloei en verwoesting" der beroemde abdij, welker lotgevallen hij , naar de
oudste en j ongste bronnen" bewerkte, stelde zich niet tevreden
met hat bezit der gronden, waarop zij eenmaal stond, maar wijdde
zijne zorgen ook aan hare geschiedenis . Die is merkwaardig genoegom ook menschen, die latijn verstaan, tot grondige studie to verlokken ; de schrijver, die deze kennis niet bezit maar zich moest
bedienen van de hulp van een geleerde, ,diet mi dietschen voert",
ondernam het desalniettemin den zeer zwaren arbeid to verrichten,
die hier to doen vial .
Wat hij tot stand bracht, kan natuurlijk niet aan den eisch
van goeden wetenschappelijken arbeid voldoen, met hoeveel ij ver
en toewijding hij zich er ook toe zette . Hij is zich dat ook in
alle bescheidenheid wel bewust en het moet gezegd, dat hij
niet veel dwaasheden begaat in den geest van dien welbekenden
,, geschiedvorscher", die bij hat beschouwen van kerken zich telkens
verwonderde over de verspreiding der familie , obij t" ten onzent,
die hij zoo dikwijls met allerlei namen erachter op grafsteenen
vermeld vond . Een enkele maal echter gaat hij dien verkeerden
weg op . Toch kan zijn arbeid anderen van eenigen dienst zijn en
hem zoo de belooning doen geworden van een pieteitsgevoel, dat
in ieder geval eerbiedwaardig mag heeten . Ik wil zeggen, dat dit
boek een tamelijk goad overzicht geeft van wat de schrijvers, van
Joannes a Leydis in de 15e eeuw tot den ijverigen hollandschen
Benedictijn to Rome dom Willibrordo in de 20ste, over de abdij,
hare bewoners, hare boekverzameling, hare relikwieen, haren ondergang hebben gezegd . Nuttige bijlagen en een fraaie reproductie
van de bekende schilderij in hat aartsbisschoppelijk museum to
Utrecht zijn aan dezen arbeid toegevoegd . Moge hat welverdiende
mausoleum, dat de schrijver op de plek der abdij wil oprichten,
spoedig verschijnen .
P. J . B .
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Boeddhistische vertellingen door P a u l D a h l k e . Uit
het Duitsch door H. -- Leiden, E . J. B r i 11 . 1905 .
De titel van dezen bundel is eenigszins misleidend . Hij wekt de
verwachting op van producten der fantazie van Aziaten, vertelsels herkomstig uit Ceylon, of Achter-Indie, of China, of Japan . Ook het voorwoord van den vertaler of vertaalster laat hier in het onzekere . Eerst
bij de lezing van het vijftal vertellingen blijkt dat men niet to
doen heeft met Oostersche verhalen, door D a h 1 k e in Duitsch
gewaad gestoken, maar met namaak, made in Germany. De geschiedenissen spelen wel in Birma en Ceylon en Hindostan, maar
zijn, met gebruikmaking van Buddhistische motieven, ontstaan in
het brein van een Westersch auteur, wien het to doen is om zekere
zij de van de leer van den ~~kyaprins in een ideeel licht to plaatsen .
Het boek is niet zonder talent geschreven . Menig verhaal laat
zich met genoegen lezen, het minst misschien hat vij fde en laatste,
dat ook in zooverre niet in het kader past, dat het in het geheel
niet Buddhistisch is, en voorvalt in het j aar nul ; de vermenging
van anachronistische zaken maakt tij dsbepaling onmogelij k . De
overige histories zijn uit onzen tijd . Boning T h i b a u van Birma
dezelfde then de Engelschen hebben afgezet en zijn land ingepalmd,
omdat hij zoo onbeschrijfelijk wreed was -- komt er in voor, en Engelsche administratie in Birma en Ceylon ; er wordt zelfs ergens van
den Zuid-Afrikaanschen oorlog gerept . Vie eens met een ongewoon
genre van novellen kennis wil waken, kan pier genieten van helden
en heldinnen, die aan het slot van het verhaal niet elkander krijgen,
maar van elkaar wegloopen om in bet Buddhistische klooster den
vrede to vinden, bestaande in het niet-doen . Heerlijk ideaal, waarvoor de schrijver veel schijnt to gevoelen, maar dat aldoor in een
zoo geheimzinnig waas gehuld blijft, dat een gezond mensch, na
lezing, niet veel wij zer wordt waarom die monnikstaat zooveel
dichter tot verlossing brengt dan het leven in de ,wereld" .
De Indische namen komen in het oorspronkelijke Duitsch ,in
hun Sanskritvorm" voor : Buddha, Nirvana enz . In de Nederlandsche
vertolking leest men Boeddho, Nibbanam, Gotamo enz ., overeenkomstig hat Pali . De vertaler, of moat ik zeggen : vertaalster,
geeft twee redenen voor die afvtijking op, omdat ,het pali" de
,,oorspronkelijke taal" is, en omdat die Pali-namen zooveel zachter
klinken . Dat hat Pali de oorspronkelijke taal van het Buddhisme
zou zijn, is onwaar . De Buddha-leer is hat eerst in hat Magadhi
verkondigd . Hoe weinig H. op do hoogte is, blijkt hieruit, dat
de bedoelde omzetting van eigennamen in hat Pali alleen bij de
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godsdienstige termen is toegepast ; die Boeddho schrijft en Dhammo
moet ook Sinho en Nanda zetten, niet Sinha en Nanda .
Ernstiger grief tegen H . acht ik den overvloedd van ergerlijke
germanismen en de sours vrij onbeholpen verdietsching . Vertalenn
uit het Duitsch lijkt gemakkelijker dan hat is, en is geen werk
voor de eerste de beste .
J . S. SPEYER.

S . H . Buytendijk . Bladen uit mijn levensboek .
Nijkerk G . F . Callenbach . 1905 .
.den autobiographie is een hachelijk ding, weinigen zijn er in
geslaagd . grooteren dann de beer Buytendijk hebben er schipbreuk bij geleden . Den meesten voegt men toe : laat u een
vreemde prijzen en niet uw mond" . Misschien zall deze enn gene
dit ook tot den beer B. zeggen . Evenwel niemand kan hem den
lof onthouden van met groote oprechtheid over zichzelf to hebben
geschreven .
Over zichzelf : waarover anders zall men schrijven in ,bladen
uit mijn levensboek"? Dat ontwapent eigenlijk reeds de kritiek .
Want een oordeel over dit boek is een oordeell over den schrijver
die zichzelf bier voor zijn lezers teekent . En daar ik mij niet
geroepen acht over den hear B . en zijn levenswerk nit to weiden, zoo
zou
niet veell resten dan er bet zwijgen toe to doen ; indien
ik niet even moest zeggen voor wie dit,,boek bestemd is en wat
zij er in zullen vinden .
La,-.,t hey, niet lezen wie bedeeld met een quick sense of ridiculous
een cud man allicht zouden bespotten om enkele min gangbare
eigenaard .igheden . Laat bet ook niet lezen wie willen weten hoe
een geloovig man de verschijnselen des tijds en de bewegingen in
de -,-vereld gadeslaat .
Alleen zij die in kerkelijke dingen belang stellen - en ban
aantal is in Nederland zeer groot - zullen bier hun gading vinden,
mits zij niet naar een vast standpunt zoeken dat ontbreekt . Alaar
zij zullen lezen hoe bet in een aantal gemeenten in de tweede
helft der 19e eeuw er uitzag . Zij zullen hooren vertellen van de
Zendingfeesten in de open lucht, die bij hun begin in 1863 den braven
liberalen dier dagen zooveell angst bezorgden, dat de officier van
justitie to Arnhem de troepen aldaar gereed hield om bij 't eerste
sein ze naar Wolf heze to doen oprukken! Zij zullen hooren van
,,menig man in ons Hollandsch KanaRn" en van de,,Wageninger",
een blad door den heer B . geredigeerd.
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En als men vraagt wat bet belang is over dit alles to lezen,
dan antwoordt de schrij ver ons dat hij zijn ,bladen" heeft verzameld en verspreid om daarmede nog in zijn hoogen ouderdom
zijn evangelie-prediking voort to zetten . Inderdaad mag hij zoo
spreken, want bier treedt naar voren een man die gelukkig is in
den dienst van zijn Heer, en die met onverflauwden ijver gearbeid
heeft voor de kerk die hij lief heeft en voor bet Neil der zielen .
En wie dezen Loon opvangt zal gaarne vergeten zoo zich daartusschen mengt wat hem minder behaagt.
1. S .
J o h a n n a van W o u d e. Hollandsch Binnenhuisj e .
Achtste druk . Negende druk (geYllustreerd) . Vincent
L o o s j e s . Haarlem . 1905 .
Hot is zeker geen alledaagsch iets in ons land dat van een
oorspronkelijk Nederlandsch werk een achtste druk en een fraai
gebonden, gezllustreerde negende druk verschij nt . Maar bedu idt
dit feit dat dit boek niet alledaagsch is? Ja, dat is het toch wel
en zelfs ligt juist daarin, meenen wij, de bekoring, die dill-, ongekunsteld verhaal van een jong huwelijksleven klaarblijkelijk op
vale lezers heeft uitgeoefend . Het is zoo gemoedelijk, dit verhaal,
het reikt niet hoog en bet gaat niet diep, maar bet geeft weer en
vertelt na wat velen wedervaren is : bet lief en leed van een jong
echtpaar. En dat wel op zoo typisch-Hollandschen trant dat veel
Nederlandsche lezers en lezeressen telkens weer naar dit boek, dat
een weerklank gaf van hun eigen ondervindingen, hebben gegrepen
en daarnaar zullen blijven grijpen : zij vinden er zichzelf in .
H. S.
Tante Lize . (Mevrouw E . Dopheide
Kinderversj es (teekeningen van C . Jet s e s ) .
C . A . J . van D i s h o e c k, MC b1IV .

Witte) .
Bussum.

Kinderversjes schrijven, ze goed schrijven, is zeker wel heel
moeielijk . D e Gl e n e s t e t heeft er in zijn voordracht over Kinderpoezie al op gewezen hoe een enkele wanklank een heel kindergedicht bederven kan . En in dezen bundel van T a n t e L i z e is
er zeker veel, dat gelukkig geslaagd mag heeten, veel, dat liefelijk, eenvoudig en kinderlijk klinkt, maar de enkele wanklanken
ontbreken bier niet . Soms neemt het simpele gedichtje aan het
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slot een didactische wending, die storend werkt ; zoo b .v. „In den
Oogsttijd", dat wel goed begint
Ziet kinderen, op die ruime velden
De mooie, gouden halmen staan,
De zomer deed de area rijpen,
De herfst schenkt ons het kostbaar graan,

waarop dan nog twee coupletten volgen, totdat de laatste twee
en vooral het allerlaatste uit den Loon vallen
Is 't wonder, dat de nijvre landman
Zijn oogst aanschouwend, vroolijk lacht
En feest viert, ale op kar en wagen
Het graan naar zolder wordt gebracht ?
0 neen, want naast des Hemels zegen
Dankt hij zijn vreugd aan eigen vlijt !
Die ijverig werkt in lente en zomer
Is blvj in her fst en wintertijd .

Het was niet de schrijfster, die de slotregels cursiveerde, maar
de nadruk moet Loch daarop vallen, want daar zit 'm de moraal in en
juist die moraal . . . bederft voor ons gevoel de rest. -- En zoo is
er meer ; in „sneeuw ballen gooien" wordt eerst de pret beschreven,
dan de verontwaardiging als K e e s „met een bal, die hij hard
heeft gemaakt, uit boosheid het hoofd van zijn vriendj a geraakt"
heeft, waarop de dichteres na een regel puntj es zich tot de kinders
richt met deze plechtstatige verinaning
Hoort, kinderen naar mij,
Ik meen het heel wel !
Zijt eerlijk en trouw
In ernst en in spel !

Is vooral die verzekering in den tweeden regel niet heelemaal mis en zijn alle vier die regels niet onuitstaanbaar?
Maar er is ook veel goeds en liefelijks in (vooral in dat berij and verhaal van die reis : blz . 35 en v .v .), al lij kt ons doorgaande de toon wat to hoog, to deftig, piechtig en ernstig . En de
plaatjes zijn aardig . Doch zoo ooit de kritiek gemakkelijk en de
kunst moeilijk is. . . !
H. S .
Anna de Savornin Lohman . Liefde . L. J. Veen .
Amsterdam .
Twee verhalen bevat deze bundel : het eerste de wel goed
gevoelde en wel goed navertelde geschiedenis eener j onge weduwe,
die -- meer moeder dan vrouw - op het punt staat een zwager
0 . E. VI 1
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van haar vriendin, een dokter, to huwen, vooral omdat zij dan aan
haar zoontj e, eenig kind, weer een vader zal geven, maar die later
hem van zich afstoot als hij niet bij machte geweest is dat kind
van den dood to redden . Het tweede . . . M a r a , nu, dat is A n n a
L ohm a n in dubbelovergehaalde heftigheid tegen Christen-staatslieden, tegen „rijke Christenen", die „zich vetmesten met hat goede
dezer aarde", die ,kuipen en twisters, om de bests baantjes, de
voordeeligste ambten, om het to brengen tot kamerlid, minister,
Staatsman, tot wat voornaam is en goed wordt betaald", tegen
domine's die „de afgezaagdste gemeenplaatsen laten rollen, en de
jammerlijkste phrasen uitgalmen, zonder dat iemand er om durft
lachen of hem toeroepen : Onzin !" -- haar heftigheid tegen „de
groote, witgepleisterde stad ; witgepleisterd van fatsoen en van
maatschappelijke welvaart, en van zedelijkheid, en van orde ; witgepleisterd van buiten, maar van binnen stinkend van gemeenheid,
van innerlijke verrotting, en zonde, en schande, en ellende, en
onrecht ; de stad, waar pleinen, muziek en Oranj e-boven-gej uich,
en Gods-gepreek smoren moeten den weedomkreet van onrechtvaardigheid en droef heid, die er weerklinkt dag en nacht, uit de
kelen der duizenden en duizenden verdrukten ; verdrukt door de
weinige honderden die bovenaan zitten aan 's levens disch . . . ."
Enz . enz. enz .
Men ziet uit daze citaten dat de schrij fster zich hier laat gaan .
Waarheen ? Tot de ontkenning van alle goede trouw, van elks
eerlijke bedoeling bij hen, tegen wier beschouwingen en opvattingen
zij zich keert . Tot een schelden zonder maat en . . . zonder gratis .
H. S .
Albert V e r w e y . Inleiding tot de nieuwe Nederlandsche Dichtkunst 1880-1900. Uitgegeven voor de Mij .
voor goede en goedkoope lectuur door G . S c h r e u d e r s,
Amsterdam .
Wie den belangrijken inhoud van dit fraai gedrukte en goedkoope boekj e op de juiste waarde wil schatten, die most van hat
begin of de gedachte laten varen dat hat hem door volledige
of obj ectieve inlichtingen zal inleiden in den tuin der Nederlandsche poezie van onzen tijd. Daze inleiding is in hoofdzaak -en daarin ligt haar belang - cone iteraire biografle van V e r w ey's
eigen kring, met groote levendigheid geschreven zoover hat de
eerste gloriej aren van intiem samenleven der mannen van '80
betreft, haastiger, minder sprekend en in veel mattere kleuren
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geschilderd wanneer de biograaf is gekomen aan bet tijdvak na
'90, toen in velerlei opzicht de leden van bet kloeke driemanschap
K l o o s, v . E e d e n, V e r w e y, van elkander verwijderd geraakt
waren, en - de een meer, de ander minder -- ook wel hadden
ervaren dat er meer gemeenschap tusschen hen en de maatschappij
-- in '80 zoo verre verstooten - was, dan zij zelven hadden vermoed . Het autobiografische en opzettelijk subjectieve karakter
van dit boek, ofschoon niet geheel in overeenstemming met de
blijkbaar didactische strekking, sluit feitelijk kritiek op de keuze der
dichters uit . Wanneer men V e r w e y zou willen vragen, of er dan
buiten het twintigtal door hem besproken, die met uitzondering van
enkelen -- als b .v. Gezelle, van Langendonck en Pol de
M o n t --- alien behooren tot den kring van den Nieuwen Gids en zijne
vervolgen, gansch geene poeten in Nederland hebben geleefd van 80
tot heden, hij zou waarschijnlijk antwoorden, dat hij in zijne,,Noordwijksche eenzaamheid" niet duidelijk genoeg hun stem heeft onderscheiden, om ons to verhalen wat ze hem hebben gezegd .
Scherp omlijnd is de teekening van de jeugd dier dichterschaar .
Maar is hunne confessie juist geformuleerd ? : ,Noch de maatschappij,
noch bet vaderland, noch wetenschap, noch wijsbegeerte bezielde
do toenmalige j ongeren . Het was alleen dat algemeene wezen van
de poezie dat in hen oprees, en enkel -- hier komt een karakteristiek van beteekenis -- zich aankondigde als plaatsvervangster van
een christelijken eeredienst ." Het laatste woord is niet gelukkig
gekozen, en hoever ik in intieme kennis der beweging van '80
achtersta bij den Heer V e r w e y, aarzel ik toch aan to nemen dat
een zoo vaag ideaal als bet „algemeene wezen der poezie" (zonder
wijsbegeerte, zonder religie, zonder liefde voor 't leven van natuur
en gemoed) Herman Goiter kan hebben bezield tot eon gedicht als Mci, waarvan wij op dit oogenblik den vierden druk
met vreugde begroeten . En staat sons M a r c e i l u s E m a n t s,
then V e r w e y eenen voorlooper zijner richting noemt, in Lilith
niet op den bodem der wijsbegeerte ? -- MTaaar in de theoretische
bespiegeling is de hand van den schrijver minder zeker dan in
zijne teekening . ,Dit kan ik a zeggen," zoo roept hij uit, en er
is nog een nagalm van jonge blijheid in zijne stein, ,dit kan ik u
zeggen, dat indien er toen in Amsterdam een ding zeker was,
dan was bet de schoonheid . . . . en daaraan heeft al wat later is
gekomen niets kunnen veranderen" . En dan leidt hij ons binnen
in den kring bij T h y m , en toont ons W . W . van L e n n e p, den
voortreffelijken, bescheiden Keatsvertolker, en wij staan bij de
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eerste zangen klinkt door de lucht . Dit zij n schoone bladzij den,
en naast enkele pagina's uit het tweede hoofdstuk (b .v . over
H e n r i e t t e van d e r S c h a l k) beter geschikt om den belangstellende in to leiden in Nederlands moderne dichtkunst, dan de bespiegeling over poezie waarmee de bundel begint . Voor de eenvoudigen, voor het yolk, wil Loch V e r w e y hier gids zijn ? Zullen
die lezers hem begrijpen als hij zegt : ,Po6zie is niets anders dan
ons gevoel van het leven zooals het is ontdaan van tijdelijkheid en
toevalligheid ?" Welk een heir van poeten sluit deze definitie buiten !
En hoe moet de argelooze lezer met deze verklaring, die omdoopt
tot poezie wat hij tot dusverre geloof noemde, rijmen hetgeen hij
iets later leest, dat het eigenlijke der dichtkunst -- ,het element
van eeuwigheid", waarmee de dichter „de tijdelijke voorstellingen
en denkbeelden" vervult --- gelegen is in het rhythme ? Zijn hier
niet twee opvattingen door een geward, en is niet de laatste
verklaring zelve een woordenspel, een verwisselen van kleed en
lichaam ? Rhythmus -- het Grieksche woord duidt het aan -is de
golfslag ; het stroomende water zelf, dunkt mij is de levende gedachte .
Alleen dan zou ik de definitie van V e r w e y begrijpen -- niet
beamen -- als hij wilde zeggen, dat des dichters maatgevoel,
zooals het zich openbaart in de verscadence, de uiting is van eerie
hoogere harmonische conceptie der dingen, gelijk die aan gewone
schepselen niet is geopenbaard .
Maar het beste van het boek blijft de schoone keus ; die is
in waarheid eene inleiding, en daarvoor zijn wij den schrijver
dankbaar.
K. K.
Die Hellenische Kultur . Dargestellt von F. B a u m g a r t e n,
F . Poland u . R . Wagner. Leipzig . B . C. Teubner .
(Geb . 12 Mk .)
Geen welsprekender hulde voor de eeuw van kritisch onderzoek die achter ons ligt, dan boeken als het hier boven vermelde,
dat op iedere bladzijde aantoont, hoe wij - nu na eene lange
periode van aanhoudende, vorschende analyse ook in de klassieke
philologie de geest der synthese weer vaardig wordt - in ooze
poging om het terrein van de gemeenschappelijke studie in zijn
geheel to overzien, schrede voor schrede worden bijgestaan door
den kritischen en onderzoekenden arbeid onzer voorgangers .
Inderdaad is voor zulk een werk de tij d daar . Conventionneele
bewondering draagt den kiem des doods van het begin of in zich,
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en zoo heeft de eenzijdige opvatting, dat de antieke wereld in
alle kunst, literaire zoowel als plastische eenvoudig het hoogst
denkbare heeft bereikt, zwaar moeten boeten voor hare overdrijving ;
ja, de vrees om voor een ,klassicist" to worden gehouden maakt
dat menig keener van de oudheid zich met onnoodige haast allereerst en allermneest beij vert om nadrukkelij k to wij zen op hetgeen
hij in de antieke wereld niet bewondert . Welke gevolgen dat
heeft voor de klassieke opvoeding -- ook ten onzent -- is bekend .
Er zijn heel wat teleurgestelden onder hen die met hun eindexamendiploma in de hand do ,Latijnsche poort" uittreden, openhartig
verklarende ,dat zij in al hun leertijd van die beroemde klassieke
schoonheid bitter weinig hebben gemerkt." Aan wie de fout, zoo
zij bet land zijn doorgegaan met de oogen afgewend of gesloten ?
Aan hen zelf ? Aan hun gids ? Aan den ,geest des tijds ?" Zou
dan ten slotte, nu het dogma der absolute schoonheid van de
antieke wereld is verbroken, dit bet eenige gewin zijn, dat wij het
dogma van hare absolute verwerpelij kheid er voor in de plaats
hebben gekregen?
Het zou van weinig geloof in de levenskracht der klassieke
wereld getuigen, indien wij zoo iets vreesden . In waarheid is die
schoonheid een vaster en zekerder geestelijk bezit voor ons alien
geworden, sinds zij niet meer voor onze oogen staat als een voor
alle tijden onbereikbaar wonder, maar als een van de bronaders
van de kiunst onzer eigene dagen . Historische waardeering in
plaats van dogmatische : ook deze ,Umwertung" danken wij aan
den kritischen arbeid onzer vaderen .
Van eene zoodanige historische waardeering geeft het work
waarop ik hier de aandacht van mijne landgenooten vestig, een
uitnemend voorbeeld . Populair schrijven eischt groote zelfverloochening . Men moet allerlei verzwij gen als to questieus, allerlei ververmelden dat niet onwrikbaar vast staat, den schijn aanvaarden
van zekere ,onwetensebappelijkheid", kortom terwille van bet doel
heel wat bezwaren op zij zetten . Maar heeft men dit alles gedaan,
zich dan ernstig afgevraagd hoe bet geheele tafreel dat men
schetsen wil het duidelijkst als ensemble zal to voorschijn komen,
en heeft men dan eene firma naast zich, die op zoo koninklijke
wij ze de beste, en schoonste illustraties beschikbaar stelt als
T e u b n e r bet in dit boek met zijn zeven gekleurde platen en zijn
400 of beeldingen in den tekst heeft gedaan -- dan kan men ook
de pen neerleggen met bet bewustzijn dat men aan zeer velen de
oudheid belangrijk nader heeft gebracht .
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Poland in de twee laatste der Brie hoofdstukken (Gr. Mittelalter, Bli tezeit) voorgaat met eene schets van Staat, Leven en
Religie, B a u m g a r t e n hem volgt met de Beeldende Kunst, en
W a g n e r de derde plaats inneemt met de beschrijving van Geestelijke Ontwikkeling en Literatuur . Het eerste hoofdstuk (Altertum)
dat den zoogen . Myceenschen tijd omvat, leende zich voor zulk eene
splitsing natuurlijk niet . Het is geheel van de hand van B a u m g a r t e n en in zijne heldere expositie van de resultaten der opgravingen to Tiryns, Mycenae en Troja, zoowel als in zijne door
min bekende en zeer wel geslaagde illustraties toegelichte waardeering van Creta's beteekenis voor den Myceenschen tijd ligt m i .
een van de groo tste verdiens ten van het boek .
Van kritiek op de details der werkzaamheid van dit eensgezinde driemanschap Duitsche Schulmanner kan bier ter plaats
geene sprake zijn . Waar het geheele levee der Grieken, hun
geschiedenis, hun staatsinstelling, bun huislijk leven en hun kunst -plastische zoowel als litteraire -- wordt geschetst, is verscheidenheid
van waardeering tusschen lezer en schrij ver onvermij delijk . Bovendien is in ieder onderdeel de taak niet gelijk . De schets van de
Grieksche religie geeft P o 1 and gelegenheid door de actueele
vragen aangaande animisme, natuurdienst enz . zijn onderwerp
historisch belang to verleenen, terwij 1 hij in do uitvoerige teekening
van den democratischen staat der oudheid aan de moderne maatschappij den spiegel voorhoudt en reeds daard(,or boeit. De zeldzaam rijke vondsten der laatste decennien, in grootendeels uitnemende reproducties weergegeven, zouden reeds op zich zelf
B a u m g a r t e n s hoofdstukken over do kunst interessant doen zijn,
ook al was de expositie niet zoo frisch en klaar . Doch voor
Wagner was de taak zwaarder . Bij een gang door de wereld
der Grieksche verdichting staan geene of beeldingen ons woord
bij -- en de onzichtbare schoonheid is zooveel moeilijker to teekenen
dan de zichtbare !
evenals zijne medeTerecht heeft Wagner begrepen
arbeiders, dat beschrij ven vruchtbaarder is dan prij zen . Historische
expositie is ook zijn hoofddoel geweest, en daarin slaagt hij
zooals o .a . uit zijn schets van de ontwikkeling der ,Homerische
quaestie" blijkt --- het best.
De ,Hellenische Cultur" is een boek, dat tehuis behoort in
onze Gymnasiumbibliotheken, en niet alleen daar. Het is uitnemend geschikt om ook diegenen onder ons die meenen ,dat zij
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schoonheid zij in hun binnenste sluimerend bewaren, die slechts
behoeft to worden aangeraakt om to ontwaken tot leven .
K. K.
G u i d o G e z e 11 e . Kleengedichtj es II . Amsterdam. L. J .
Veen . 1905 .
Aan onze bespreking van den eersten bundel dezer ,rijmreken, spakerlingen en nageldeuntj es", in de Novemberaflevering
van 1905 mag bij het verschijnen van deze nalezing, die voor een
deel ook veel minder bekende stukj es bevat, slechts een kort
woord van begroeting worden toegevoegd . Het bladeren ook in
dezen bundel blijft een genot, niet voor hen die er G e z e I I e uit
zouden willen leeren kennen, maar voor hen die hem uit zijn
grootere liederen lief hebben gekregen, en hem hier zien spelen
met zijn rijm, ziju versje zien dichten „zoo vlug als een moeder
haar naatje breit", hem zoo gulweg hooren bekennen
Ik bender zoo dikwijls na bij,
ja, de boorden
genakende, nipte genoeg,
van het beeld, dat, seffens ontvlogen,
een poetse mij speelt .
Alen doet ook niet al dat men wilt
met de woorden !

hem, den zanger met zijn vast geloof en zijn wonderbaar gevoel
voor de inuziek zijner taal. Wat hij wel met woorden doen kan,
toont een gedichtj a in dezen bundel zeer duidelij k
Hoe ben ik, Iouter duisterheid,
en stekeblind geboren,
o Licht, tot uwen lof bereid,
bestemd en uitverkoren ?
Hoe is 't, dat ooit Gij, ongemaakt,
gewonnen noch geschapen,
mij, duisterling, den dag ontstaakt
en duizenden liet slapen ?

Kan diepe ontroering en devote dankbaarheid in vromer, eenvoudiger taal en met meer toewijdende verzorging van klank,
rhythme en woordenbouw worden geuit, dan in dit gefluisterd gebed
Een ,kleengedichtj e" in den zin der overige van dezen bundel
is dit niet. Voornamelijk vinden we hier korte rijmpjes, soms
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verzen in wording „ten halven afgewrocht, ontvangen, niet geboren",
kleine wijsheidspreuken, beden, wenschen : ,kleengoed", maar toch
kostbaar, omdat het uit de hand van G u i d o G e z e l i e komt .
K. K.
Voorts zvjn door de redactie ter aankondiging ontvangen de
navolgende boekwerken
Mr. G . W t t e w a a 11 . Hot wetsvoorstel tot het ontslaan van rechtsprekende ambtenaren bij het bereiken van een bepaalden leeftijd getoetst
aan de Grondwet. Arnhem . S . Gouda Quint. 1905 .
J . W. W e 1 c k e r (met medewerking van W . G . C . Gel i n c k). Het
Leven van J. F . W . Conrad. 's Gravenhage . G e b r s . J . e n H . v a n L a n g e nhuyseu 1905 .
R . A . van Sand i c k . Irrigatie en Landontginning in het Westen
der V . S . van Noord-Amerika . 's Gravenhage . F. J . B e l i n fan t e v/h .
A . D. Schinkel.
Alexander TJ l a r. Csaar on Volk . Bewerkt door A . T h. C . T h o m p son .
Amsterdam . Scheltens & Giltay.
J. W . G e r h a r d . De aesthetische opvoeding der jeugd . Studies in
Volkskracht. 2e Serie No . IV . Haarlem . D e E r v e n F. B o h n . 1905 .
Raymond J a c b e r n s . Een robbedoes op kostschool . Naar het
Engelsch door mevr . J. van der H o e v en . Baarn . Hollandia-Drukkerij .
J . Cats . Zinne- en Minnebeelden, verkort enz, door E . T . 0 . (Bibliotheek voor Hoofd en Hart) . Rotterdam. D. A . D a amen. MCMV.
Dr . C a r 1 d u Pre 1 . Hot menschraadsel . Vertaald door C . A . P alie s .
J. S. D ij k h o f f. Den Haag.
„P r o e n C o n t r a", betrefende vraagstukken van algemeen belang .
Baarn . Hollandia-Drukkerij . 1905 . [Neo-Mal thusianisme : Dr. J. M. v a n
't H o f f ; Dr. H . Pink h o f ; Besmettelijkheid van tuberculose ; Dr . M. W.
P ij n a p p e l ; Dr . A . P . F o k k e r ; Vegetarisme ; B. S y b r a n d y ; Dr . J.
S c h r ij v e r ; Het Ministerie.Kuyper ; Mr. Anne A n e m a ; Mr . J . L i m b u r g ;
Vereenvoudigde spelling ; Dr . J. B. S c h e p e r s ; Dr. T . D . D e t m e r s.
Het Vrje Huwelvjk ; W . Hamburger ; Mr . H . Verkouteren .]
Studies i n V o 1 k s k r a c h t . Haarlem . De Erven F . B o h n . [De uittocht der Plattelandsbevolking, door K. R e y n e ; De huwelijkskansen van
de vrouwen van Nederland, door Mr . F. F a 1 k e n b u r g ; Tooneel en leven,
door S. B r a a k .]
N . F. P e r k. Hot nieuwe hamburger Teekenonderwij s . H . ten Brink .
Meppel . 1905 .
A . H. van der H o e v e . Van God, Geloof en Geluk . Assen .
L . Hansma 1905 .
Dr. H . O o r t. De Bergrede . No . VI van do Geschr . Uitgegeven
vanwege den Ned. Protestantenbond . Assen. L. H a n s m a 1905 .
Henry van D y k e . De Vierde Wijze nit het Oosten . Uit het
Engelsch vert. d. C . M . V i s . Met een inleidend gedicht van D r . H . L.
Oort . Amsterdam . v . Holkem a en Warendorf 1905 .
L. L i n d e boom. Des Heeren Werk Herdacht . Feestrede bij het
Gouden Jubilee der Theol . School van de Gereformeerde Kerken in Nederland . Kampen. J . H . B o s 1905 .

NAAR AANLEIDING VAN DEN
BEGROOTINGSSTRIJD
DOOR

Mr. W. VAN DER VLUGT.

Meer dan ooit is dit meal geklaagd over de breedsprakigheid van het begrootingsdebat, met name :
van
de algemeene beraadslagingen, en vrees geuit voor een niet
to vermijden vervolg en slot na Kerstmis, gevaarlijk voorwendsel voor toenemende veelpraterij in de jaren, die ons
verder to wachten staan . Volkomen billijk was die klacht
niet altijd . Men mocht dit jaar van de openbare meening
eenige lankmoedigheid hebben verwacht. Want vooraf was
van vele kanten het verlangen uitgesproken naar de opklaring van den politieken dampkring, die deze beraadslagingen zouden kunnen to weeg brengen . En over de
wordingsgeschiedenis van het thans de kroon ter zijde
staande cabinet, en over zijne verbouding tot de verschillende kamergroepen had menig4en om meer licht gevraagd .
Die opklaring, dat overvloediger licht to verschaffen moest,
het spreekt van zelf, wat ruimer tij d kosten . Toch : ganschelij k
onverdiend waren de geuite grieven allerminst . De gevoerde
strijd kenmerkte zich, met name, door een paar trekken,
die twijfel wettigden, of aan de geuite verwachtingen niet
kon zijn voldaan met een geringer offer van nationalen tijd .
Er kwam dit jaar een ongewoon talrijk contingent
0 . E. VI 2
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recruten in het vuur . Ten eerste van de zijde der regeering .
Terwijl in de vier jaren, die achter ons liggen, de voorzitter van den ministerraad gewoon was geweest om bij de
gedachtewisseling over het eerste hoofdstuk alleen de
spits of to bijten, traden thans, behalve het hoofd van het
cabinet, niet minder dan vijf zijner ambtgenooten bij die
gelegenheid in het krijt . En twee der oudgediende kamerleden onder hen waren nog de beknoptsten niet . Vooral
echter uit de vernieuwde kamer was de drang der jongeren,
die vdor het eerste reces hunne eigene stem gaarne eens
gehoord wilden hebben, bijzonder groot . Dat verschijnsel
valt niet onbepaald to misprijzen . Ver achter ons ligt de
tijd, toen de raad van een' veteraan als B 1 u s s 6, of v e rn i e r s van der L o e f f : „In je eerste jaar is het wacht,,woord ,zwijgen", den jongere in de ooren klonk als een
van zelf sprekend gebod. Onze dagen, gelijk zij dringend
gehoor verlangen voor nieuwe gedachten, vragen met gelijken klem ruim baan voor de jongeren, wien die gedachten op het hart branden . Ook zou vasthoudendheid aan
den vroegeren regel de „Iran delingen" dezen keer hebben
verarmd door haar een van de parelen der verzameling,
den welgewikten en welgezegden eersteling van den nieuwen
afgevaardigde uit Zierikzee, to onthouden . Maar er is iets
bijkomstigs, wat den toevloed der jongeren tot den strijd
bedenkelijker maakt . Het is het langzame terugwijken van
den vroegeren schroom voor het oplezen van geschreven
vertoogen . Zoolang die schroom vrij algemeen werd gedeeld, en een ongeschreven recht, waartegen slechts door
enkelen uit ouderdomszwakte werd gezondigd, verlangde
dat men sprak voor de vuist, of op zijnj minst uit het
hoofd, hield de gemiddelde spankracht van's menschen geestvermogens op di1 stuk de langademigheid der redevoeringen van zelf binnen hare natuurlijke grenzen . Nu echter zag
men, en in de dagen, toen het met den nationalen tijd het
meest begon to nijpen, wel menig parlementair ,dupon,,dius" zich in postuur zetten voor den aanhef van zijn
debuut, door van een' lij vigen stapel volgeschreven foliobladen het bovenste tusschen duim en wijsvinger of to

nemen, waarna dan de v6orlezing begon . Op die wijze
wordt niet alleen miskend de natuurlijke verhouding, die
voor den luisteraar het levende woord verlangt en slechts
voor den lezer het geschrevene goed genoeg acht, maar ook
prijsgegeven de betrekkelijk enge grens, die de gestrengere
zeden van weleer der veelpraterij hadden gesteld . Want,
als het geoorloofd wordt, Vragen-des-tijds-artikelen en
,,brochures" in het parlement of to lezen van het hand,schrift, dann bepaalt niet larger de spankracht van geheugen of denkgaven, maar eukel het veel rekbaarder volhardingsvermogen der stemorganen de uiterste maat, tot
waar een spreker de hoofschheid van den voorzitter en
het geduld zijner medeleden kan op de proef stellen .
De meeste lezers van ,Onze Eeuw" hebben wel eens
zulk eene eigenaardige photographie gezien, waardoor niet
. een bepaalde persoon wordt afgebeeld, maar veeleer het
gemiddelde type, bij voorbeeld, der kinderen uit een zelfde
gezin . Die broers en zusters zijn dan een voor een derwijze
door den toestel in het vizier genomen, dat telkens de
oogen der volgenden vrijwel terechtkwamen op dezelfde
stee der plaat, waar reeds de oogen der voorgaanden stonden,
en het desgelijks zich toedroeg met ooren, neus en mond .
Was zulk een afdruk goed geslaagd, dan herkende daarin
wel niemand volkomen zich zelven, maar het gezin in ziju
geheel vond toch zijne hoofdzakelijke familietrekken getrouw daar weergegeven . Aau zulk een' collectieven lichtdruk herinnerde onwillekeurig de terecht als ,pittig"
geprezen rede, waarin op 5 December de afg evaardigde uit
Tiel rekenschap gaf van de gezindheid, die hem en zijne
politieke vrienden jegens het nieuw opgetreden cabinet
bezielde. De kamer-groep der ,vrije liberalen" in haar
geheel hoorde daar, wat hare leden samenbindt, in geest en
hoofdzaak z6o juist uitgedrukt, dat slechts een ouder lid
het Been' roof achtte aan den krap toegemeten tijd, nog
enkele opmerkingen daarbij to voegen . Maar natuurlijk
zoo volledig en precies von d geen lid er zich zelven terug,
of gaarne maakt, wien de gelegenheid ertoe openstaat, van
haar gebruik, om ook nog eers op zijne manier de punten
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bladzijden een kort woord zijne plaats vinden, eerst over
de geboorte van het tegenwoordige ministerie, en dan over
zijn werkplan .

In de geschiedenis der geboorte zal niet ver worden
teruggegaan. Hetgeen achter den verkiezingsstrijd ligt,
blijve goeddeels met rust gelaten . En over den strijd zelven
valt hier weinig to zeggen. Dat weinige geldt den opzet
van then strijd, - gelijk hij van links is gevoerd . Reeds in
het voorloopig verslag vond men dezen van twee kanten
veroordeeld. Eerst 1) van den kant der vroegere regeeringspartijen . Daarna 2) kennelijk van de zijde der uiterste
linksche kamer-groep . Het openbaar debat lichtte die,
schriftelijk geuite, grieven toe, maar voegde geene nieuwe
er bij . Wat is er van dat tweeerlei oordeel ? Weegt men
het behoedzaam af, dan schijnt men kwalij k met een der
twee bedillers accoord to kunnen gaan .
Niet met de klachten der partijen van rechts . Zij
noemden, vooreerst, onj uist de door de linkergroepen gegeven voorstelling der ,antitb ese", die het vroegere ministerie
zoo gaarne hoog placht to doen klinken. Zij herhaalden
nog eens hear oude beweren, als moest die tegenstelling,
eenmaal levered in den boezem des yolks, noodwendig ook
zich weerspiegelen in het partijwezen. Zij brandmerkten
met den, in een parlementair stuk haast ongehoorden, term
,,vervalsching der waarheid", het verwijt, dat door die
,,antithese"-politiek geloofshaat was gewekt en gevoed . Zij
beschuldigden de vrijzinnigheid, door haar verzet tegen die
politiek, „den strijd van zakelijk op persoonlijk terrein to
,,hebben overgebracht" . En zij besloten met het verwijt,
dat die persoonlijke veete in de oppositie had bijeengedreven zeer ongelijkslachtige bestanddeelen, wier saamwerking slechts kon leiden en dan ook had geleid tot eene
uitkomst van looter ontkentenis.
1)

BIZ. 1 .
2) BIZ. 8 .
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Zou men van dat 4en en ander niet haast zeggen : „zoo
„vele woorden, zoo vele misvattingen" ? Vooreerst het hoofdbezwaar : „eene zuiver persoonlijke veete zou de bontgescha,,keerde oppositie hebben bij6engedreven" . Het werd in de
mondelinge gedachtewisseling nog nader aangedikt bovenal
door 'den afgevaardigde uit Sliedrecht . 1) Toch is niets
minder juist . Er is hier eene van die beschuldigingen, die
hare verklarende oorzaak vinden veel minder in het gedrag
van den beschuldigde, dan in een zeker instinctief besef
des aanklagers, dat het gewraakte feit to zeer door hem is
uitgelokt, om geheel to kunnen zijn achterwege gebleven .
Inderdaad ; hadden de linkergroepen in de verkiezing sdagen
des afgeloopen jaars uitsluitend de leuze „Tegen K u y p e r"
geschreven op hare bannieren, zij zouden wegens die bedenkelijke tactiek ruimschoots to verontschuldigen zijn geweest, en met het oog op den overmoedigen toon van
aanval, door het hoofd van het vorige bewind voortdurend
tegen zijne wederpartijders gevoerd, en bovenal met eene
herinnering aan de mateloos opgeschoefde hulde, die hem
tot oververzadiging gebracht werd door zijne volgelingen .
Het worde hier nog eenmaal onomwonden gezegd, wat al
zoo dikwijls door zijne tegenstanders is uitgesproken : als
woordkunstenaar met mond en pen, zoekt Dr . K u y p e r
welhaast vruchteloos zijns gelijke . In alle gaven van den
volleerden volksmenner : in durf, gevatheid, slagvaardig
vernuft, weelde van hulpmiddelen, vlugheid van stof-groepeering, tactisch beleid en taaie volharding, bovenal in het
talent voor nieuwe, treffende inkleeding van oude, pakkende
gedachten en in de gave der verbijstering van strijdgenoot
en vijand door overbluffend vertoon van belezenheid en
diepte, in dat alles is hij onovertroffen, zoo niet ongeevenaard. Maar, gelijk een wijsgeerig geschoolde geest in
de talrijke geschriften van dezen verwonderlijk vruchtbaren
stylist meestal vergeefs speurt naar genialiteit in den zin
van rijkdom aan eigen, vruchtbare vondsten, zoo vraagt ook
de nauwlettend-nuchtere beschouwer vertwijfelend zich af,
1)

„Handelingen", 1905-1906, blz . 331 .
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wat er toch is in de daden van dezen taalvirtuoos, dat hem
aanspraak zou mogen geven op den naam van groot, of
szelfs maar ernstig staatsman ? Is het in zijn' wetgevenden
arbeid ? Maar welke minister der laatste 20 jaren vond
ooit in zijne machtsvolheid schooner leans om paal en perk
to stellen aan den noodlottig en wedij ver der op6envolgende
regeeringen in veelheid boven degelijkheid harer in gediende
ontwerpen ? En hoe heeft deze zich die kans ten nutte
gemaakt P Getuigen, om daarbij to blijven, zijne proeven
van „sociale" wetgeving zelfs in de verte van de beginselvastheid en de weldoordachte zorg, die T h o r b e c k e' s,
organieke wetten, of D r u c k e
vobrdracht nopens het
arbeidscontract onderscheidden ? Is het dan ten minste in
zijne matiging, zijn zelf bedwang tegen aanvechtingen van
overmoed ? Een veeg teeken op dat punt waren 's ministers
eigen weifelingen bij het stuk voor stuk onthullen der
bijzonderheden van het Overijsselsche conflict . En nog veeger
teeken, zoo mogelijk, was het achterwege blijven van een
voldoend bescheid op de uitdaging, door, den afgevaardigde
voor Groningen der rechterzijde toegeslingerd in de vergadering van 6 December, ter zake van de zorg, door het
optreden van Dr. K u y per in aangelegenheden van buitenlandsch beleid dien spreker en velen met hem ingeboezemd . 1)
Indien dus waarlijk bij de stembus van dit jaar persoonlijke
gebetenheid tegen dien 6enen man de zakelijke tegenstellingen tusschen rechts en links had in de schaduw gesteld,
het zou dat euvel aan redenen ter verontschuldiging niet
hebben ontbroken .
Maar het is niet zoo . Er was, lang v6or dat de verkiezingsstrijd begon, een strict zakelijk bindmiddel, een
dubbel zelfs, dat, ongezocht, de partijen van links to zamen
bracht . De daardoor gecementeerde 6enheid gaf zich eene
spitse punt in de leuze ,tegen K u y p e r" ; maar dat to erkennen is geheel iets anders dan to zeggen, dat eene gemeenschap in persoonlijken wrok ontbrekende 6enheid in
zakelijke overtuigingen * verving . Die spitse aan punting was
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1 ) „Handelingen", 1905 1906, blz . 411 .

1 75 --dood-natuurlijk, omdat het de politiek was geweest van het
vorig cabinet, verpersoonlijkt in zijn steeds opzienbarend
hoofd, waardoor van zelf den linkergroepen het genoemde
bindmiddel was in de hand gegeven . Tweeledig had het
hoofdkarakter dier politiek zich v6orgedaan ; daar was, vooreerst, de „antithese"-leus, en dan de protectionistische
tariefsherziening . Tegenover eene dreigende verhooging
onzer invoerrechten, die den eenparigst beledenen onder de
beginselen der vrijzinnigen geweld aandeed, die ettelijke
noodige levensbehoeften zou hebben belast, en veelal, hoe
schameler, des to zwaarder, die onzen handel moest bemoeilijken en onze uitvoer-nijverheid in perykel brengen, konden
de vrijzinnigen van alle gading niet anders dan eensgezind
front maken . En tegen het „antithese"-parool, dat eene
zuivere partijgroepeering verijdelde, door politiek-eensdenkenden to scheiden, politiek-tweedrachtigen bijeen to houden
onder onpolitische leuzen, hadden immers zij alien reeds
sinds jaar en dag zich verzet ? ,Vrijhandel", derhalve, en „een
,,zuiver-politisch partijwezen" : ziedaar de twee verzamelbannieren, die de minister K u y p e r zelf den leiders der linkerpartij en had in de handen gedrukt .
Met het pier gezegde is tevens rekenschap gegeven,
waarom die partij en niet konden aanvaarden het beweren
,,de door U gewraakte tegenstelling leeft nu eenmaal in
„den boezem des yolks : dus moest zij ook zich weerspiegelen
,,in zijne politiek" . Zelfs al was (zoo moet daarop het antwoord luiden) dat „leven in het yolk" niet tegen to spreken,
dan nog moest het „zich weerspiegelen in de politiek" van
zulk een door en door onpolitisch scheidings-en-deelingsbeginsel met alle macht zijn gekeerd. Maar ook het „leven
,,,in het yolk" was niet waar. Een man, die het weten kon,
thans uit de kamer verdwenen, Dr . J . Th . D e V i s s e r,
sinds jaren predikant, en zeer werkzaam predikant, in onze
hoofdstad, heeft het met woorden, aan D e 1 a S a u s s a y e
en Beet s ontleend, beslist weersproken.1) En hoe kon een.
uitnemend opmerker, gelijk de afgevaardigde voor Goes, zijn'
1)

Den Ben December 1904 (,,Handelingen" 1904---1905, biz. 478) .
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tijd zoo slecht verstaan, als hij blijk gaf to doen in zijne
cede van 7 December? ,Laat", sprak hij bij die gelegenheid,
.,,een' liberaal jong mensch op eene vreemde plaats komen,
.,,onmiddellijk zal hij worden ontvangen in de liberale ge„zinnen ; maar wanneer hij lid mocht worden b . v. van
„ „Patrimonium" of van de ,Gereformeerde Kerk" of iets
,,diergelijks, wordt hij onmiddellijk genegeerd" . Och kom !
liet zij eens zoo, dat er een paar dozijn „liberale" stedekens
=zouden zijn to noemen, waar dergelijke Stellendijksche bekrompenheid, nawerking uit den bloeitijd van ,het denkend
_ ,deel", ook thans nog niet onmogelijk ware ; in hare algemeenheid is de gegeven teekening beslist onjuist . Bewijs
het „liberale" deel der studentenwereld, bij voorbeeld aan
gene Universiteit als de Leidsche, zal wel in hoofdzaak op
dit stuk geene andere begrippen huldigen dan zijne meerderheid uit de ouderlijke woning heeft meegebracht naar de
,academie . Welnu : de spreker uit Goes doe eens navraag,
onder anderen, bij zijn' vroegeren ambtgenoot Prof. F a b i u s.
Geen twijfel, of deze zal aangaande de gezindheid, hem en
zijn' geestverwanten door hunne medestudenten betoond
tusschen de jaren 70 en 75, volkomen bevredigend getuigenis
geven . En sedert, de schrijver dezer regelen durft daarvoor
instaan, is het op dit stuk in den Leidschen „Mikrokosmos"
niet slimmer geworden .
Wat dan ook van vrijzinnige zijde eenparig werd onvergeeflijk geacht in de handelwijze van den nu afgetreden
minister-president, het was dit, dat zijne begaafde en onverzettelijke persoonlijkheid belichaamde, en dat wel tegen
het uitgesproken gevoelen zijner gematigder bondgenooten
in, het hardnekkig streven om alle van links geopperde
bedenkingen, al hadden zij, naar de besliste verklaring van
wie haar to berde brachten, met de ,antithese" niets to
maken, steeds terug to brengen tot haar, tot het,,verwerpen"
der ,Openbarin g", tot on godisterij . Mag hier uit vele voorbeelden aan enkele worden herinnerd ? Bij de beraadslaging
over het hooger-onderwijs-ontwerp werd het van links
nagenoeg eenstemmig en uit den treure betoogd :
,,komen niet op tegen eene wetenschap, die zich bindt aan
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,,de Openbaring ; wij makers bezwaar tegen een wetenschappe,,lijk onderwijs, dat aan de Openbaring, op eene bepaalde
,,wijze geduid, word t gebonden" . Toch vond de minister
goed, toen hij bij de eerste lezing nog eens voor het laatst
den tweesprong teekende, waarop het aankwam, der kamer
weer dit beeld to -even : hier : „de moderne levens- en
,,wereldbeschouwiu(," en daar : „de Christelijke" . 1) Nog den
staaltje daarnevens . Then, tegen het slot der gedachtewisseling over de lager-onderwijs-novelle, ter linkerzij een
paar harde woorden waxen gevallen, en de voordracht was
gebrandmerkt als eene ,partijwet", heette het terstond van
achter de regeeringstafel, dat men dus onder de oppositie,
als eene partijzaak, afkeurde, „de tot dusver voor den arme
„nog beperkte conscientie-vrijheid in zake de opvoeding
,,van het kind to bevorderen" . 2) En dat, niettegenstaande
uit dezelfde oppositie gedurig dit was herhaald : ,niet de
,,weg, dies Gij, regeering, betreedt, alleen Uw roekeloos
,,doordraven langs dien weg ontmoet bij ons, vrijzinnigen,
,,verzet" . Werd, mag men vragen, in deze en dergelijke
gevallen slechts eene bestaande tegenstelling aanvaard ? Of
wel eene niet bestaande land en yolk opgedrongen ?
En die herhaalde misteekening van het punt in geschil
zou geese ,kerkelij ke hartstochten" hebben ,gewekt" ! Het
zou eene ,vervalsehing" zijn „van de waarheid", dat to
beweren ! Maar van waar dan het heillooze dilemma „voor
,,of tegen den Christus", dat telkens door „De Standaard"
en zijne trawanten werd uitgeklaroend, als, gelijk bij de
provinciale-staten-verkiezingen in 1904, vrijzinnige manners
tot de kiezers gingen met bezwaren tegen de ongenoegzame
waarborgen voor een betamelijk gebruik der promotiebevoegdheid met practisch effect, die den bijzonderen ,universi,,teiten" stood to worden toegekend, en met waarschuwingen
voor de beschermingspolitiek van het tarief-ontwerp-H a r t e ?
Zal men soms durven zeggen, dat voor dien godsdienstoorlogskreet van zijn voormalig lijforgaan de minister van
binnenlandsche taken niet aansprakelijk mag worden ge1)
2)

Den lien Maart 1904 („Handelingen" 1903-1904, biz . 1553) .
Den 4en Mei 1905 („Handelingen" 1904 1905, biz . 1908).
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steld ? Nu, bet zij dan zoo ; bet onmogelijke worde eens toegegeven. Maar dan sta hier Loch even eene herinn ering aan
sommige van 's ministers eigene zonden op dit gebied : aan
zijne geheel misplaatste toespeling op Volt a i r e' s ,, crasez
„l'infame" bij de schriftelijke voorbereiding tot zijn eerste
begrootingsdebat in ons hoogerhuis 1), aan zijn laatdunkend
pogen, tijdens de laatste ontmoeting van then aard ter
andere zijde van bet Binnenhof, om alle levenswijsheid, los
van ,Openbarings"-geloof, kortweg to vereenzelvigen met ,
voor bet minst to doen uitloopen op de alvervloeiingsleer
van Her a c 1 i t u s, 2) eindelij k (,,last, but not least") aan zij ne,
ook door den leider der sociaal-democratie in herinnering
gebra,chte, feestrede op den jubeldag van bet Christelijk
lager onderwijs . Was zij dan, uit bet oogpunt van,,wekking
,,van kerkelijke hartstochten", geheel onschuldig, die zoo diep
kwetsende zinsnede, die, hoe omwikkeld ook, de „liberale"
levensbeschouwing noemde in een adem met de ongerechtigheid der twee verdoemde steden aan de Doode Zee? 3)
Nu is echter, wegens bet gezamenlijk verzet der vrijzinnigen tegen dat verband leggen tusschen geloof en politiek in bet Voorloopig Verslag een Loon van verwijt aangeslagen ook van eene andere zijde . Er kon geen twijfel
zijn : de ledengroep, daar aan bet woord, was de uiterste
linkervleugel der tweede kamer . In zijn ongeduld om liever
heden dan morgen eene hergroepeering der partijen zich
to zien voltrekken, waarnaar die vleugel bovenal verlangt,
had bet hem gehinderd, den kamp in hoofdzaak ook nu to
zien gevoerd tusschen rechts en links . De vrijzinnigen
hadden, volgens zijne leden, to zeer zich tot verzet tegen
de „antithese"-leus beperkt, en zich daardoor ten slotte,
even goed als de mannen van rechts, op bet standpunt der
,,antithese" geplaatst . De strijd was dientengevolge ook
door hen op nieuw gestreden, zooals Dr. K u y per wilde
dat hii gestreden zou worden .
1)

,Memorie van Antwoord" ter take van Hoofdstuk I der Staats-

begrooting voor 1902 . (,,Handelingen" 1901-1002 late K. B1z. 95 .)
2) Den 10den December 1904 . (,,Handelingen" 1904 1905, blz . 540) .
3) „De Standaard" van Donderdag 26 Mei 1904 .

--- 179 -Die grief der sociaal-democratische groep heeft het
v6orrecht gehad, bij de mondelinge gedachtewisseling to
worden nagesproken door . . . . den afgevaardigde voor Sliedrecht ! 1) Door dat samentreffen wordt, zeker, een vermoeden
;gewekt to haren gunste ! Een beweren, in welks verkondiging
ischoone zielen van z6o verschillenden huize elkaar ontmoeten, moet, zou men zeggen, wel iets v6or zich hebben .
Toch was zijne ongegrondheid reeds in het Voorloopig
Verslag 2) met afdoende redenen betoogd . Er is een hemelsbreed verschil tusschen het „dilemma", gelijk het vrijzinnigerzijds is gesteld : „v6or of tegen de antithese-politiek",
en het „dilemma" van den gevallen minister,
de formule
zelve der „antithese"-politiek - : „ook in het staatsleven,
„v6or of tegen het Openbaringsgeloof." Men moge n6g zoo
hunkeren naar gezonder partijformeering, aleer het daartoe
komen k6n, moest to voren de „antithese"-leus van de
baan . Die leus paste in het staatsleven evenmin als het
in een' krijgsraad voeg en zou, bij de overweging van het
veldtochtsplan to strijden over de waardij van dogmatische
atomistiek of van critisch idealisme . Zij spande in den
gareel, wits beiden zich slechts ,positief-christen" n oemden,
den onstuimigsten ,vooruitstrever" met den bedachtzaamsten ,wikker-en-weger", en scheidde elk dier twee van zijne
natuurlijke bondgenooten, zoo ver maar dezen een' anderen
kijk hadden op bij bel en kerk . Zij was, ook afg ezzen daarvan, bedrieglijk, daar zij op het stuk, waarom het in het
Bind to doen was : het oordeel, tot hoever het geloof zich
naast de rede heeft to doen gelden, met de breede plooien
harer kunstig gekozen formule de wijdste verschillen dekte.
Mocht men met het geloof de rede corrigeeren ? Of enkelcompleteeren ? Of misschien hoogstens controleeren ? Of
eindelijk : was het wellicht genoeg, slechts een weinig ermee
to coquetteeren ? Zij liet dat alles in het midden . En ten
laatste, maar wat de deur dicht doet : zij was eene stellige
onwaarheid. Want ieder wilt, of ieder, voor het minst, kon
weten, dat voor de gene partij in het ,Openbarings"-ge1) Den Zen December 1905 (,,Handelingen" 1905
2) Blz. 3 .

1906, blz . 336 .)
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loovig bondgenootschap,
de katholieke helft,
de
echte scheidingslijn niet ddar liep, waar haar de generaal
der geallieerden trok, maar veeleer midden tusschen de
twee helften der coalitie in 1) . Dat valsche scheidings-endeelings-beginsel moest to voren met beslistheid zijn veroordeeld, 4er aan de toepassing van een nieuw, een gezonder
kon worden gedacht .
Welnu, het is veroordeeld . Als aan den uitslag der
jongste verkiezingen een zin to hechten valt, waaromtrent
geen twijfel mogelijk is, dan moot het wel deze zijn : de
tweede kamer, gelijk zij thans is saamgesteld, is tegen de
„antithese"-politiek een levend protest . Hare meerderheid
zou meerderheid niet zijn, zoo niet in ettelijke districten
eene groep-kiezers met de daad had getoond, zeer wel het
onderscheid to gevoelen, dat in de kamer de verste linkergroep voorbij zag : rechtzinnige Christenen, maa r wien het
in de ooren begon to schrijnen, hun' God to hooren uitroepen tot eene politieke partij leus en aanroepen als een'
verkiezingsagent . Aan dezen, die in de „antithese" zeer
zeker rechts zouden hebben gestaan, aan hen is het to
danken geweest, dat het „antithese"-parool vooreerst uit
ons staatsleven is verbannen . En to alien overvloede beginnen zelfs aan de rechterzijde der kamer voor het minst
toch sommige oogen zich to openen . Op bladzijde 3 immers
van het Voorloopig Verslag kon men deze beteekenisvolle
woorden lezen : ,Ook onder de leden der Kamer, die in
„beginsel aan de zijde van het vorige Kabinet staan, waren
,,er enkelen, die instemden met het gevoelen, dat het de
,,tegenstelling tusschen geloof en ongeloof al to zeer op den
,,voorgrond had geplaatst" . Eene kostbare erkentenis,
waarvan het wel voegt aanteekening to houden .
Intusschen wordt hier tevens het eenige punt geraakt,
waar in de grievenlij st der rechterpartij en gewezen is op
een niet to loochenen feit . Er is bij het stormloopen tegen
het ministerie-K u y per inderdaad saamwerking geweest
tusschen verschillende groepen, wier politieke beginselen
1)

Encycliek ,Diuturnum illud"
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uiteenweken . Dat was niet to vermijden, maar het valt
evenmin to ontkennen . Het was niet to vermijden . Zou
met de onpolitische partijscheiding, waarin de vorige regeering hare kracht zocht, worden gebroken, dan moesten
tegen hear zich verbinden smaldeelen, die, bij eene zuiverpolitische partijgroepeering, nooit verbonden zouden zijn
geweest . Maar hunne innerlijke ongelijkslachtigheid blijft
niettemin een feit. En zoo moesten zij, ook gedurende hun
tijdelijk eon lijn trekken, nooit hebben vergeten, dat, werd
de zege door hen behaald, juist het doel, waartoe zij zich
verbonden hadden, de zuivering der partijverhoudingen
door afrekening met de ,autithese"-leus,
hen zou verplichten om weer uiteen to gaan .
In het laatstelijk gezegde ligt al opgesloten een oordeel over de wording van het tegenwoordig cabinet, het
ministerie-B o r g e s i u s zonder B o r g e s i u s . De oplossing,
die daarmee aan de „crisis" van dezen zomer is gegeven,
kan niet worden goedgekeurd . En wel, omdat zij lijdt aan
eene halfslachtigheid, eene paradoxie, die in den vader van
dit samenstel, om zoo to zeggen, is belichaamd .
Waarin die paradoxie bestaat :' Men kan, zeer zeker,
den afgevaardigde uit Enkhuizen kwalijk to veel lof toezwaaien voor de geestkracht en het talent, waarmee hij
zonder ophouden dit den volke duidelijk heeft gemaakt
of al drie, vier partijgroepen vereend ziju onder de leuze
,,voor den geopenbaarden God ook in het staatsleven", dat
geeft nog gees' waarborg, dat zij tevens een zullen wezen
in leidende gedachten van politieke strekking. Maar merkwaardig ! Wat hem zoo duidelijk was, als hij naar rechts
de oogen wendde, zoodra hij blikte naar links, scheen hij
het to vergeten . Dat dus ook drie, vier partijgroepen, die
gezamenlijk het godgeleerde verbindingsparool der rechterzijde onvoldoende keurden, in die gemeene ontkentenis
evenmin een' waarborg konden vinden voor politieke eendracht, die noodzakelijke tegenhanger, aanvulling van zijn'
eigen tekst drong, schijnt het, niet tot hem door . De
,,kerkelijken", als zoodanig, achtte hij een tweedrachtig
allegaartje . Maar de ,niet-kerkelijken", als zoodanig, met
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kunst en vliegwerk aaneen to krammen en to lijmen, dat
werd hij nimmer mot . De concentratie-rechts docht hem
een onlevensvatbaar mengsel . Maar concentratie-links bleef
zijn ideaal . En bij bemerkte niet, hoe hij, dat ideaal met
alle middelen nastrevend, zijn' grooten tegenstander onbedoeld de kroon op het hoofd drukte, immers arbeidde aan
de bestendiging der ,anti these"-politiek, maar nu van den
linkerkant.
Een man dan, die, zo6 als hij, met de daad de ,,anti,,these"-politiek voortzette, welke hij bestreed met den mond,
was niet de man des oogenbliks na een' verkiezingskamp,
welks duidelijkste uitkomst deze bleek, dat juist die politiek
nu moest uit zijn . Ten voile verdienen daarom to worden
onderschreven ettelij ke bedenkingen, die tegen dit ministerie,
zijne schepping,
als oplossing van het door
de stembus gestelde raadsel, zijn ingebracht . Nog daargelaten het vijandige „bloc", dat de meerderheid bleef
vormen in de eerste kamer, er was in de nieuwe tweede
geene „working majority" ter linkerzij de . Men kon toch
niet eene regeering hare steunpunten laten zoeken, eonsdeels, bij het linker-centrum en, anderdeels, bij de zeven
sociaal-democratische afg evaardigden, die immers, als „de
,,partij der arbeiders", zich in beginsel vijandig stellen
tegenover alle andere partij en to gader, als louter schakeeringen van burgerlijk klasse-egolsme ? !
Wat dan to wenschen ware geweest ? Een extra-parlementair cabinet ter bearbeiding der ,neutrale zone" tot
tijd en wijle, dat de in Juni veroverde uitkomst (geene
„antithese"-politiek langer !) genoeg had doorgewerkt en
was bezonken in den allengs tot rust gekomen dampkring,
om de gezondere reformatie der partijen v6or to bereiden, wier postuleering de positieve l :eerzijde had gevormd van het vonnis over een partijwezen met godgeleerde
signatuur . „Een extra- parlem entair cabinet" . Dat wil niet
zeggen, gelijk, blijkens bladzijde 6 van het Voorloopig Verslag, sommige leden zoo beleefd waren to onderstellen, een
gezelschap van ,personen, die geene politieke beginselen
,,hebben", maar een cabinet van mannen, ,,Openbarings"-
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geloovigen, of andersdenkenden, die tijdens onze jongste
krakeelen niet, als leden van eene der beide kamers, algemeen hadden to boek gestaan voor vrienden, of tegenstanders van het vorige bewind . „Ter bearbeiding der neutrale
„zone" . Dat beduidt weer niet, gelijk to zelfder plaatse
dezelfde leden dat begrip meenden to mogen toelichten,
van ,vraagstukken, die geene politieke zijde hebben",
maar
van zoodanige onderwerpen, over wier wenschelijkste regeling staatslieden, tot dus ver door de klove
tusschen rechts en links gescheiden, zich met elkaar konden
verstaan . ,Om vdor to bereiden eene gezonde hergroe„peering onzer partijen" . Die hergroepeering, namelijk, die
al rinds jaar en dag, inzonderheid sedert de dagen van
het cabinet- P i e r s on, begonnen is zich of to teekenen en
slechts door veler onzalig hechten aan theologische scheidingsleuzen is opgehouden en doorkruist . Eenerzijds : de
,,democraten", de groep van hen, die, om wat reden dan
ook, er bovenal op uit zijn, de oppermacht, het „kratos",
to verzekeren aan de menigte, den „demos" . Andererzijds
niet de ,conservatieven" . Want „conservatief" in den volsstrekten zin des woords is niemand ; en „conservatief ' bij
vergelijking met een' ander is ieder op zijne beurt . Neen,
maar de adepten van den Rechtstaat, die elk „kratos", elke
oppermacht van den, of van eene groep verwerpen, als uit
den booze, en de onpartijdigheid des staats, zijne hoogste
deugd, het liefst tegemoet zien van een evenwicht houdend
sam enwerken tusschen verschillende machten . Een ministerie,
zoo saamgesteld, optredend met zulk een program, en den
weg bereidend tot die partijformatie, dat ware inderdaad
de klap op de vuurpijl der Juni-verkiezingen geweest . En
voor zoo ver het nieuw opgetreden bewind aan het hier
geteekend beeld niet beantwoordt, verdient zijne samenstelling en zijn optreden geen' bijval .
Ook tijdens de openbare beraadslagingen over het
eerste hoofdstuk der staatsbegrooting is de oplossing van
het crisis-raadsel, welker terzijdestelling hier werd betreurd,
van verschillende zijden ver weggeworpen . Heeft echter,
mag men vragen, de gansche loop der begrootingsdebatten
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hen, door wie die oplossing was aanbevolen, niet gerechtvaardigd ? Nadat de samenstelling van het ministerie was
bekend geworden, is van bevrienden kaut aanvankelij k
gepoogd, het sprookje to verbreiden, als vonden onder zijne
leden de drie vrijzinnige groepen gelijkelijk hare gading .
IIet wend in de vrij-liberale pers terstond weArsproken met
de voor de hand liggende verwijzing naar de zinsnee, door
de troonrede gewijd aan het kiesrecht . En sedert heeft
het kiare woord van den afg evaardigde voor Tiel alien
twijfel to dier take weggenomen . Toen heette het weer,
dat, na de overwinning der linkerzijde, gezonde politiek
gebood, de sterkste verbinding in haar midden het roer
in handen to geven ; en dat was het bondgenootschap der
,,Unie" met de ,vrijzinnig-democraten" . De tegenwerping
lag voor de hand, dat een parlementair ministerie moet
voortkomen uit en steunen op eene meerderheid, en eene
meerderheid in de meerderheid in 9 gevallen uit 10, en
zeker in dit, niet meer is dau eene minderheid . Waarbij
zich voegde toenemende twijfel, of zelfs wel van den genoemden tweeledigen bond de beide partijen dit bewind
voor het hare zouden erkennen . Welnu : wat heeft de
begrootingsstrijd, met name in zijne twee spannendste,
hachelijkste oogenblikken, geleerd ? Deze les : dat aan het
begrip van een parlementair cabinet het thans zittende
slechts in dit negatieve opzicht voldoet : het heeft eene
oppositie. Eene „working majority", daarentegen, heeft
het niet .
De twee oogenblikken, waarop daareven werd gedoeld,
(ieder begrijpt dat) waren de strijd over de oorlogsbegrooting
en over de opcenten . Om to beginners met het laatste .
Het voorstel, door den minister van financien in het ontwerp der middelenwet gedaan, om, ter gedeeltelijke dekking
van het dreigende tekort, uitsluitend twee directe belastingen to verzwaren, kon, bij de bekende inzichten aller rechtergroepen op dit stuk, niet verwacht worden eene enkele
stem van then kant to zullen verwerven . Al ging de oppositie kennelijk niet met moorddadige plannen om, hier zou
zij, daarop moest men rekenen, zich oppositie betoonen tot
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het vuur, de leider der sociaal-democraten geprikkeld tot
balsturigheid. Hij steigert, dreigt, geeft nog eens to allen
overvloede recht duidelijk to verstaan, hoe zijne groep zich
in geen enkel opzicht deel voelt eener regeeringsmeerderheid, aan de plichten, die op zulk een meerderheidsdeel
rusten, gebonden 1) . Had niet een haastig woord van den
afg evaardigde uit Appingedam 2) den ontstemden aanvoerder bewogen om uit overwegingen van partij-solidariteit
zijn' gebeven wrok to verkroppen, het cabinet der meerderheid in de meerderheid ware in de minderheid gebleven
bij eene stemming van allicht verstrekkende gevolgen . Het
scheelde, inderdaad, geen haar !
En dan de oorlogsbegrooting ! In versche heugenis ligt
het ongewone pogen van den zelfden sociaal-democratischen
tacticus om de kamer zich to doen uitspreken over de
onverzoenbaarheid van 's ministers plannen „met de eischen,
,,door de vrijzinnige concentratie bij de afgeloopen verkiezin,,gen gesteld" 3) . Volkomen ter take was bij die gelegenheid de tegenwerping van den afgevaardigde uit Sliedrecht,
dat de rechterzijde, als staande buiten het verdrag, waarop
-die concentratie was geschied, geene reden had om tot de
gevraagde uitspraak mede to werken . Ook het linkercentrum, welks woordvoerder nog 's avonds to voren met recht
had herinnerd aan de voorzichtige soberheid, to dezer zake
in acht genomen door het bekende „manifest", 4) was, natuurlijk, ongezind, deel to nemen aan eene daad van vijandschap
jegens een' bewindsman, wiens houding met die soberheid
voikomen strookte . Nu, echter, juist van de twee ,gecon,,centreerde" groepen, de eene in haar geheel en de andere
ten deele aan de vijandige motie haar' steun ;af, zoodat de
minister zijn leven dankte aan de stemmen der niet-geconcentreerde vrijzinnigen plus die der oppositie, komt wel
1)

Den 23en December 1905 . (,,Handelingen" 1905--1906 . blz .1064) .

2) Denzelfden dag. ibid .
3) Den 21en December 1905 . („Handelingen" 1905 1906 . b1z . 942).
4) In de avondzitting van 20 December . (,,Handelingen" 19051906 . b1z. 922) .
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-- 186 --de vraag to pas, of zulk eene meerderheid niet aannemelijker zou zijn geweest voor een lid in een „cabinet van
„taken", als boven geschetst, dan voor een' man, deel
uitmakend van een zoogenaamd ,parlementair" ministerie,
dat zijn' beweerden parlementairen grondslag slechts in
den bond der zelfde ,geconcentreerden" zoeken kan .
Mag pier nog even eene gissing worden gewaagd naar
,eene der machtigste onder de stille oorzaken, waarom in
sommig a kringen van ouderwets-vrij zinnigen het denkbeeld
eener partijgroepeering, los van geloofsverdeeldheid, niet
recht wil aanslaan trots alien wrevel tegen de ,antithese"politiek? Het is een zeker ongenoeglijk gevoel van wantrouwen tegen elke gedachte aan een samengaan met
,,Roomschen", een gevoel, to verklaren uit den ,ondank",
door Rome in den schoolstrijd haar' mede-slachtoffers van
de dagen der April-beweging betoond . Mochten, wie zich
door dergelij k gevoel laten leiden, toch leering willen
trekken uit de feiten ! Konden zij maar eens inzien, dat
Rome niet beslister ten onzent de lakens vermag uit to
deelen, dan bij de bestendiging der wipspelpolitiek tusschen
de rechter- en de linkerzijde van dusver ! Meent men waarlijk,
dat een enkel „cabinet van links", bij de hopelooze politische
verdeeldheid zijner slechts door hekel aan dominees- en
priesterheerschappij ver6ende ,geestverwant en", kan nalaten
op den duur om rekening to houden met de wenschen van
die parlementaire „phalanx", die ruim een derde der Nederlanders vertegenwoordigt, en, mede in hare hooding met
opzicht tot „liberale" regeeringen, steeds het spreukje indachtig zich heeft betoond, dat men geese vliegen vangt
met azijn ? Wie ook de zege danke aan de stembus, zoo
lang de tegenwoordige partijgroepeering stand houdt, blijft
Rome leiding geven aan het spel . Onder een ministerie
van rechts, voor het voetlicht, met officieele mede-verantwoordelij kheid . Onder een, als het teg enwoordige, van achter
de schermen, en zonder, vormelijk, tot rekenschap to zijn
verpl icht .

--- 187 -„Fragt nicht, woher wir kommen . Wir sired nun ein„mal da" . Met die woorden heeft de schrijver dezer regelen
tijdens het afdeelingsonderzoek het cabinet bij monde van
-een' zijner vrienden hooren antwoorden op soortgelijke bemerkingen nopens zijne wordingsgeschiedenis als boven
werden ontvouwd . Welnu : laat dan ook hier niet langer
worden gevraagd, ,woher sie kommen" . Gegeven het feit,
,,dasz sie nun einmal da sind", zij thans nog een enkel
woord gewij d aan hun program en aan de houding, die,
naar schrijvers oordeel, een' vrij-liberaal met opzicht tot dat
program schijnt to voegen .
Die houding wordt van zelf bepaald door het daar
straks gezegde . Voor zoover dit bewind wel zal beantwoorden
aan het, een paar bladzijden hooger geteekend, beeld, voor
zoover het, met name, medewerking vraagt tot maatregelen,
waarover mannen, op de rechter- en op de linkerbanken
gezeten, zich met elkaar kunnen verstaan, zal die medewerking van harte zijn to verleenen .
Daarbij sta op den vborgrond het herstel van het verbroken evenwicht tusschen uitgaven en middelen . Zeker
de wijze, waarop dat herstel het best ware to verkrijgen,
is tot den jongsten zomer in geschil geweest tusschen rechts
en links . Is er echter niet reden om juist hier de mogelijkheid aan to nemen van toenadering, verstandhouding en
wederzijdsch beter beprip ? Van het Voorloopig Verslag
werd de 3de paragraaf ingeleid met deze bemoedigende
woorden, dat door alle richtingen, in het nieuwe cabinet
niet vertegenwoordigd, jegens de pas opgetreden bewindslieden eene welwillende houding was aangenomen . Zou, mag
men vragen, die welwillendheid derwijze van den rechterkant zijn onderstreept, zoo men daar des tins en des willens
was om ter zake van dat allerdringendste onder de planners
van het regeeringsprogram pal to staan voor de leidende
gedachten, die het tarief ontwerp-H art e hadden in de pen
gegeven ? Was zoo'n betuiging to rijmen met den wil om bij
Ae komende verzwaring van lasten niet enkel naast de
directe hefn gen de indirecte
mede voor haar deel in aanmerking to zien genomen, maar ook
tot de verhooging der
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laatste slechts dan mede to werken, zoo zij strekten tot
,,steun van den nationalen arbeid" ? Men zie niet dit voorbij
de welwillende houding werd toegezegd, nadat de minister
bij de aanbieding van de Staatsbegrooting had verklaard,
,,een samenstel van maatregelen" to overwegen, dus geese
eenzijdig-drukkende oplossing 1) . Eene verklaring, achterna
op den laatsten dag van den begrootingsstrijd nog nader
geduid in dezen zin, dat Zijne Excellentie niet bij de directe
belastingen alleen hare aandacht zou bepalen 2) . Nu was,
zeer zeker, in de voorafgegane redetwisten de Loon, met
name, van den afgevaardigde voor Sliedrecht op dit stuk
niet bepaald tegemoetkomend geweest . Maar opmerking
verdient toch, dat hij wel met zekere warmte voor indirecteheffingen, niet, daarentegen, bepaaldelijk voor beschermende~
rechten pleitte . Trouwens : voortgezette gedachtewisseling,
over het tarief-ontwerp der gevallen regeerin g zou, had
zij plaats gevonden, wel ten duidelijkste hebben getoond,
hoe veel, op het dringen zoo van rechts als links, nog moest
zijn gebracht in mindering dier negen millioen, die de voor
geslagen hervorming, zelfs onveranderd goedgekeurd, toch
simmer kon hebben opgeleverd . ,Steun aan den nationalen
,,arbeid" : in hare algemeenheid laat zich die leus wel hooren .
Maar bij het onderzoek der posten in een concreet ontwerp
wordt licht de geestdrift ook der warm bloedig sten wat bekoeld . Waarbij dan bovendien deze overweging zich doet
gelden, dat de band tusschen ,Openbarings"-geloof en
protectionisme elken onbevangene zal voorkomen nog wel
iets armer to zijn aan natuurlijke kracht dan de meeste
andere banden van then aard, die men sinds 1901 alzoo
gepoogd heeft ons voor to knoopen .
Na het belastingvraagstuk is Been ander door den strijd
der December-weken sneer n aar voren gebracht dan dat der ,
landsverdediging. Reeds werd herinnerd aan de voorzichtige
soberheid, to dezer zake in acht genomen door het bekende
„manifest" . Nooit hebben de vrij-liberalen, al werd door
hen op dit gebied zoo goed als elders tegen verspilling
1) Den 22en September 1905 . („Handelingen" 1905--1906 blz . 19) .
2) Den 24en December 1905 . (,,Handelingen" 1905-1906 blz . 1061) .
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g ewaarschuwd, de kiezers gevleid met de hoop, dat het
eindcijfer op den duur belangrijk zou kunnen slinken . Zij
hadden daarvoor g oede gronden . Het was ook dit maal
inzonderheid de voorman der socialisten, door wien gepoogd
werd den eisch eener zoo ver mogelijk gedreven zuinigheid
op dit stuk to rechtvaardigen in beginsel . 1) Scherp kwam
daar weer aan het licht het diep verschil in geestesrichting,
verleden jaar to dezer plaatse ontvouwd, tusscben wie in
denken en handelen den voorrang toekennen aan het „zoo
,,behooren" en aan het „zoo gebeuren" . Telkens, immers,
werd in dat socialistische betoog eene vraag vooropgezet,
die dezerzijds de hoofdvraag niet zou mogen wezen . Het
was de vraag naar de feitelijke kansen op eene gewapende
handhaving van ons volksbestaan . Waarop dan het dubbele
en onverdeeld tot de zuinigste toerusting dringende bescheid werd g eg even, dat krachtig zelfverweer onmogelijk
ware, maar, andererzijds, eene ernstige bedreiging onzer zelfstandigheid steeds onwaarschijnlijker wordt . Hier worde
niet getreden in een oordeel over de gronden, waarmee
inzonderheid de tweede stelling werd bepleit : den lofzang
op de vredelievende gezindheid der altijd veldwinnende
sociaal-democratie, 2) en, in afwachting, het vertrouwen op
de veiligheid, die ons de naijver der groote mogendheden
schenkt . 3) Gewezen zij slechts op het g eheel andere uitgangspunt, dat den vrij-liberaal zijn blik op wereld en
leven voorschrijft . Hij vraagt niet allereerst, of het kan,
of het zal . Neen hij zegt hier, gelijk zoo menigmaal : of
het kan, of niet, of het zal ., of niet, het moet, het dient
althans beproefd, en met hoe hachelijker kansen, des to
ernstiger . Hem leert de geschiedenis, dat geen volk waarlijk
een is geworden, of het heeft voor het minst een' enkelen
keer een' strijd aangebonden en volstreden, die den wijzen
eene dwaasheid scheen . Diep houdt hij daarom zich ervan
1) Den 20en December 1905 . (,,Handelingen", 1905--1900, blzz.
887 en vv .)
2) T . a . p . blz. 888 .
3) T . a . p . blz . 889 .
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het ]even waard blijven, die, des hoods, den dood niet
vreezen, en, komt het tot het uiterste, door daden toonen
het lot van een' gestorven leeuw to verkiezen boven dat
van een' levenden hond. Hier is geen meeningsverschil
over eene bijzondere vraag alleen, dat door verstandelijke
uitwisseling van redenen tot klaarheid ware to brengen .
Hier zijn veeleer twee gedachtenwerelden, elkanders antipoden ; en tusschen beide golft een oceaan . Genoeg, zoo
maar begrijpelijk is gemaakt, dat en waarom het linkercentrum den minister van oorlog niet dQn eisch stelt, met
zijn' ambtgenoot van financien ons de millioenen to leveren,
die wij voor werken des vredes behoeven.
Naast de twee meest vooropgekomen cabinets-leden,
mogen, zeer zeker, ook hunne ambtgenooten, bij de vervulling van het meerendeel der door hen uitgesproken
beloften, staat waken op overtuigde hulp der vrij-liberale
groep . Het plan, bij voorbeeld, tot regeling der administratieve rechtspraak, in hoofdtrekken volgens het reeds
aanhangige ontwerp, kan nu alvast wel rekenen op haar'
bijval. Mogen ook al sommigen die regeling liever
anders ingericht hebben gezien, de hoofdzaak, dat zoo'n
rechtspraak komt, zal wel in aller oogen de vraag terugdringen, hoe het gebied harer bevoegdheid to omschrijven .
Van steun gewis mag men gelijkelijk noemen elk weldoordacht pogen tot bevordering van het vakonderwijs, wits
het worde aangewend met inachtneming der critiek, welhaast uit alle hoeken, op de aanvankelijke proeve van den
minister K u y per geoefend .
En nu was nog slechts sprake van voorzieningen, aangekondigd in de Troonrede. Niet minder warm echter zou
licht de instemming zijn met wetsontwerpen, wier belofte
velen noode in dat staatsstuk hebben gemist . Met een, bij
voorbeeld, dat, ter gemoetkoming in den geldnood veler
gemeenten, het belastinggebied dier lichamen mild en tevens
bedachtzaam verruimde . Of ook met die herziening van
ons steeds minder houdbaar vennootschapsrecht, waarop de
minister van justitie, blijkbaar voor niets zoozeer als voor
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to veel belove n vervaard, des ondanks eenig uitzicht heeft
geopend.
In het algem een kan van het linker-centrum de houding
jegens deze bewindslieden nog zooveel welwillender zijn
dan van de rechtergroepen, die onder hen geene harer
leden tellen, als het waarlijk niet de minste reden heeft
om terug to hunkeren naar de vleeschpotten van het Sfinxland, waaruit de Juni-verkiezingen ons zoo genadiglijk
hebben uitgeleid .
Slechts op een drietal hoofdpunten mag nog wel eens
ook hier een voorbehoud worden gesteld. Allereerst ter
wille der regeering, die, staande voor eene kamer, waar
het telkens op enkele stemmen kan aankomen, er aan
hechten moet, dat haar inzonderheid uit de middelgroepen
klare wijn worde geschonken.
Ret eerste voorbehoud geldt een heel Leer punt : den
eisch van ,waar voor ons geld" bij 's lands verdediging .
Immers : hoe minder wij op dart stuk grond hebben om ons .
zelven en anderen „bezuiniging" v6or to spiegelen in den
zin van een op den duur belangrijk to verlagen eindcijfer,,
met des to meer kracht moet worden geweerd het onverantwoordelijk bedrijf van occulte machten, die zich zouden
wenschen to kanten teg en „bezuiniging" in den zin van
vermijding aller spilzucht . Nu was er echter zekere tegenstrijdigheid in 's ministers houding tusschen zijne algemeene
beloften van beleidvol geldelijk beheer en sommige zijner
uitingen nopens bijzonderheden, dat beheer rakende . Eene
tegenstrijdigheid, niet geschikt om allen twijfel op dit punt
to doen verstommen .
Uitnemend klonk, onder andere, in de Memorie van
Antwoord 1) de betuiging, hoe Zijne Excellentie zich volkomen bewust (was), ,dat, waar in elk opzicht groote
,,offers gevraagd moeten worden, noch tijd, noch geld, noch
„werkkracht onnut mag worden verbruikt ." Maar nu een
bijzonder punt . In het Voorloopig Verslag was ter loops
de uitdrukking gebezigd : „de zoo dour bouwende genie" .
1)

Blz . 6 .

--
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Dienaangaande verklaarde de minister letterlijk het volgende : ,dit onverdiende verwijt wordt ook gericht tot
,,andere korpsen van technische ambtenaren, die zich niet
,,kunnen veroorloven de practij ken toe to passers, waardoor
,,sommige niet verantwoordelijke bouwmeesters erin slagen
„met minder kosten bouwwerken tot stand to brengen ." 1)
Neen, dat is niet de manier, de toon, die geruststelt .
`dot kort geleden had tegenover dergelijke afstraffing de
kamer inderdaad moeten blij ven staan met den mond vol
tanden . Zij beyond zich op dit terrein destijds in een
lastig parket. Gij kwaamt, als volksvertegenwoordiger, met
geen' deskundige in aanraking, die wel eens in de gelegenheid
was geweest zich een oordeel to vormen over bestekken en aan'neming ssommen bij bouwwerken der genie, of Gij vernaamt,
maar altijd onder de roos,
de onwaarschijnlijkste
prijsverhoudingen . Gij kondt geen' officier over die zaken
polsen, of, -- maar steeds in vertrouwen,
werd u de
losheid van hand in het beheer van ons krijgswezen bevestigd . Gij kondt bij Been' onderofficier van uwe kennis
navraag doen naar deze dingen, of Gij hoordet,
maar
alwAer onder het zegel der biecht,
van soortg elijke
vrijmoedigheden in de kleinere administratie : cantinebeheer, toezicht op den gereedschapsvoorraad der ,gamelle"
en wat dies meer zij . Onafwijsbaar bekroop u, bij die
hardnekkige eentonigheid uwer inlichtingen, de vrees, of
niet op den duur het atom verbreide geloof, dat dergelijke
manieren gewoonte waren, zelfs al was het aanvankelijk
ongegrond geweest, nogtans de strekking moest aan den
dag' leggen om den weg to banen voor de zaak . Doch niettemin : de berichten waren en bleven voor nasporing en
voor openbaarmaking gelijkelijk onvatbaar . Wie het gewaagd had, daarop in het openbaar eene alg emeene aanklacht to bouwen, moest zich de terechtwijzing hebben
laten welgevallen, die de minister in zijn antwoord den
.klagers over de duur bouwende genie toediende .
Sinds eenigen tijd echter is dat anders geworden . Er
1)

Blz . 80 .
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bestaat sedert 1902 een officieel en met pijnlijke nauwgezetheid opg emaakt stuk, het verslag der zoogenaamde,,14-ton„commissie" . In dat stuk is met tientallen van welgestaafde
feiten deze slotsom gerechtvaardigd, dat, niettegenstaande
„alle uit 's Rijks schatkist ontvangen gelden . . . . behoorlijk
,,(waren) verantwoord", er niettemin ,onregelmatigheden"
hadden plaats gegrepen, „gevolg van ~ onjuiste begrippen
,,omtrent de eischen van comptabel beheer" . 1) Onder die
,,onjuiste begrippen" noemde de commissie, een 33-tal bladzijden to voren, vooral ook dit : ,dat bij het departement
,,van oorlog, met name bij sommige afdeelingen, neiging
,,bestaat onz de bij de begrooting toegestane gelden zooveel
„mogelijk geheel to verbruiken, en dat niet de uitgaven
,,zich naar de behoeften regelen, maar veeleer de behoeften,
,,of, liever geze gd, de wenschen zich regelen naar de gelden,
,,die voor het doen van uitgaven beschikbaar zijn" . 2) Ten
overvloede erken de de minister zelf, ing ewikkeld, het, door
de stellers van het verslag geschetste, kwaad, zoowel door
de bezuinigingscommissien, die hij deels instelde, deels in
overweging nam, als mede door zijne, nadrukkelijk uitgesproken, overtuiging, ,dat zeer zeker ook voor wat het
,,oorlogsbudget betreft, ernstig naar beperking van uitgaven
,,moet worden gestreefd" . 3) Ziedaar een' bundel getuigenissen die den geruchten, straks vermeld, wel in die mate
een' officieelen grondslag van aannemelijkheid verzekert,
dat daarteg enover de uitval des ministers, zacht gesproken,
„min gelukkig" mag worden genoemd . Het zal daarom zijn
geraden, hier vooral de daden van Zijne Excellentie of to
wachten . Ten einde den indruk van dien ongelukkigen
uitval weg to nemen, zou in het bijzonder veel vermogen
eene kloeke voortvarendheid, eene tactvolle keuze der leden
en eene ruime formuleering der hun to verstrekken opdracht
bij de samenstelling diem derde bezuinigingscommissie, die
juist over de gedragingen der genie hare oogen zal hebben
to doen g aan .
1)
2)
3)

Blz . 276 .
Blz . 243 .
Memorie van Antwoord . Blz . 10 .
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laat verwachten, de „sociale" wetgeving van het nieuwe
ministerie ademen zal. Een verdere uitbouw is den kamers
toegezegd van het stelsel der arbeidersverzekering ; in de
eerste plaats -- een ontwerp, regelend de verzekering tegen
ziekte. De, door het vorige bewind ontworpen, arbeidswet
is wel ingetrokken, maar zal, na herziening, stuksgewij ze
op nieuw worden aanhangig gemaakt . Welnu : hier is een
gebied, waar de twee helften in de boven aangeprezen
partijgroepeering der toekomt (de ,democratie" eenerzijds,
en, ten andere, de aanhangers der Rechtstaats-idee) de voorkeur kunnen geven aan zeer verschillende wegen, en dat,
getuige het de historie onzer verzekering tegen ongevallen,
ten onzent ook al hehben gedaan . Gewezen
worde op twee punten .
Daar is, vooreerst, onder sommige ,democraten" bijwijlen zekere overhelling naar luchthartigheid met opzicht
tot de vraag : wat, op het stuk van „sociale" lasten en belemmeringen, de nijverheid dragen kan . Men is daar nu en
dan wat to spoedig tegenover waarschuwingen van ondernemers gereed met het oolij ke gezegd e, dat zulke Jobsboodschappen nog bij geen nieuw plan van „sociale" wetgeving hehben ontbroken, maar steeds door de uitkomst
zijn gelogenstraft. Het valt zeker niet to ontkennen, dat
menig werkgever hier wel eens de onvoorzichtigheid heeft
begaan van ,Guillot", (qui) ,criait „au loup !"", wel niet
„pour passe-temps", maar dan Loch zonder voldoende reden .
Nogtans : gelijk het ook bij dezen ten slotte meenens werd,
zoo bewij zen toch eigenlij k alle ervaringen van gevallen,
waarin het weerstandsvermogen onzer nijverheidsondernemingen aan het Bind nog mee"viel, wel allerminst, dat daarop
maar in het onbepaalde kan worden doorgezondigd . Bij de
voorbereiding harer arbeidswetten geeft ons dan ook de
Britsche
en zelfs de Duitsche regeering een beschamend
voorbeeld in de nauwgezetheid, waarmee daar, om to beginnen, de mogelijkheden plegen to worden onderzocht . 1)
1) Men vergelijke het artikel : „De voorbereiding tot ooze jongste
,,arbeidswetgeving" van Jhr. Mr. H. S m i s s a e r t op blzz . 250 en vv . van
het Juni-nummer 1901 van dit tijdschrift .
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De wet kan, het is bekend, een' patroon veel verbieden en
hem tot veel verplichten . Maar waartoe zij hem wel nimmer
verplichten kan, dat is : nog langer patroon to blijven,
wauneer hij van hare verbodsbepalingen genoeg krijgt. Eene
ondernemersklasse, die voortdurend de beste krachten in
den lande tot zich trekt, is, veel meer dan de uitnemendste
beambtenstand, het ruggemerg des yolks . Heel Nederland,
en den Nederlandschen arbeider in de eerste plaats, zou
de wetgever geen' bedenkelijker ondienst kunnen doen,
dan als hij met zijn gemaatregel den aankomenden geslachten
reden gaf om nog meer dan tot dusver den rug to keeren
aan „het kapiteinschap der nijverheid", en bij voorkeur
heil to gaan zoeken in g ebedel om aanbeveling, in antichambreeren en solliciteeren, of wel, nog erger ! in versterking
van de Loch al veel to talrijke klasse der geld-handelparasieten .
Van zelf wordt hier alreeds het tweede punt aangeroerd, waar ,,democratische" wetgeving licht een' anderen
koers neemt dan den vrij-liberaal kan welgevallig zijn .
„Democratie" pleegt ook ten onzent wel eens wat to geringen schroom aan den dag to leggen voor ambtenarij .
In de oogen, daarentegen, van den volbloed-vrijzinnige is
iedere uitbreiding van het beambtencorps, die niet door
stricte noodzakelijkheid wordt geboden, een onvermengd
kwaad. Al ware het enkel hierom, wijl eene steeds aanzwellende beambtenwereld zich in toenemende mate slecht
verdraagt met eene gezonde verhouding tusschen cabinet en
kamers . Indien de ervaring der hedendaagsche beschaafde
wereld, indien de politische literatuur der latere jaren ons
een les heeft voorgehouden met onafwijsbaren klem, dan is
het wel deze : parlementaire regeering en ambtenarij, saam .gebracht in hen staaatswezen, zijn als eene hoog-nieuwerwetsche vrouw en een sleurmatig bureau-man, saamg ekoppeld
tot 4en huwelijk ; zij maken elkander ongenietbaar voor de
wereld en de wereld voor elkander. De regeering mag dus
hiermee wel rekenin g houden : indien zij, bij voorbeeld,
mocht komen met een plan tot staatsexploitatie der spoorwegen, dan zouden er stellig zijn, wien hare gronden wel
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bijzonder dringend en overtuigend moesten vborkomen, om
hen to doen heenstappen over bet ernstige gevaar voor
ruilhandel in dienstbetoon, waarmee eene vermeerdering van
ons staatsbeambtenleger met, bet dubbele van bet personeel
der posterijen de verhouding tusschen den betrokken
minister en de afgevaardigden aldra bedreigen zou . Om nog
to zwijgen van den druk, then in dat geval de regeering zou
kunnen oefenen op de kiesvrijheid aller districten . En deze
opmerking wordt bepaaldelijk ook gemaakt met bet oog op de
van regeeringswege to wachten wetsvoordracht tot bet regelen
der verzekering tegen ziekte . Het behartigen dier aangeleg enheid biedt haar eene eenige kans om, door zelf beperking
der overheidsbemoeienis en aanmoediging van vrij genootschapswerk, het vereenigingsleven, met name onzer arbeiders,
een' inhoud en een' rugg esteun to geven, en daarmee tevens
eene handreiking tot bet to boven komen der slagen, die
bet hebben getroffen in den stakingstijd . De afgetreden
minister van binnenlandsche zaken, van wien men om zijn
verleden beter mocht hebben verwacht, heeft die leans
ongebruikt gelaten . Er is eenige gron d voor de hoop, dat
bet hoofd van bet nieuw ingestelde departement zich haar
ten nutte maakt .
Hier doet zich een geleidelijke overgang op naar het
derde v6orbehoud, dat bij eene bereidverkiaring uit het
linker-centrum om steun aan dit ministerie to verleenen
wel mag worden gesteld. Ret betreft bet „blanco"-artikel
en de verdere grondwetsherziening, daarmee saamgekoppeld .
,,Geleidelijk" is hier de overgang, omdat de nu . verder to
ontvouwen inzichten ter take van bet kiesrecht nauw verband houden met zeer bepaalde overtuigingen nopens de
waarde van bet vereenigingsleven der arbeiders .
Men kan, ziet de schrijver dezer regelen wel, het
„blanco"-artikel met en benevens de daaraan vastgeknoopte
herziening der grondwet beschouwen onder drieerlei oogen bet
punt : bet naief gemoedelijke -, bet tactische
principieele -. Men kan to zijner verdediging vooreerst
die overwegingen ten beste geven, die reeds to lezen stonden
op bladzijde 11 van bet Voorloopig Verslag, en daarna
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nog eens in de Memorie van Antwoord 1) zijn herhaald .
„Waarom", zoo vraagt men dan, verbaasd, „zou niet een
,,iegelij k (v~or- en tegenstanders van algemeen stemrecht)
,,meedoen aan het wegschuiven van den grondwettelijkeu
„grendel, ten einde alien inzichten op dit stuk in gelijke
,,mate „a fair chance" to geven ?" He t antwoord op die
gemoedelijke vraag zij eene wedervraag : Gelooft Gij aan
de practische bereikbaarheid van Uw blanco-ideaal in de
naaste toekomst ? Toegegeven, dat zijue aanvaarding met
eene geringe meerderheid door deze tweede kamer niet
onmogelijk ware, en daarna ook de eerste zich erbij neerlegde, meent Gij dan, het to kunnen brengen tot de twee
derden der stemmen, die voorts nog noodig zijn ? Van
tweedn 66n : 6f Gij oordeelt, dat, dens de enkelvoudig e
meerderheid verkregen, de bekrachtiging door de dan vereischte twee derden binnen kort daarna niet kan uitblijven ;
in die onderstelling toont Gij zelf den grendel voor zeerr
weinig hinderlijk to houden, de moeite van het afzonderlijk
wegschuiven nauwelijks waard ; 6f wel : Gij keurt den
grendel eene ernstige hindernis, zoodat Gij ook na een
aanvankelijk slagen in beide kamers, van Uwe twee derden
daarna nog niet zeker zijt ; maar dan, hoe kunt Gij in dat
geval het land gaan wagen aan een grondwets-herzieningsavontuur met, naar Uwe eigen erkentenis, zoo ongewisse
leans op gelukken
Men kan ook het ,tactische" argument gebruiken .
,,Zie", luidt het, ,te wenschen was het en blijft het, dat
,,de gezamenlijke linkergroepen in dit vierjarig tijdperk
„hen lijn trokken . Het kiesrechtsvraagstuk echter was,
,,voor die eenparigheid een struikelblok. De twee meest
,,naar links staande fractien wenschten algemeen kiesrecht,
,,grondwettelijk v6orgeschreven . De middelmoot was ver„deeld . Het linkercentrum wenschte uitbreiding niet .
,,Welnu : om de uitersten met den middelmoot to verzoenen,
,,hebben wij het ,blanco"-artikel, het wegschuiven van den
,,grendel, bedacht . En in de hoop, dan nog het linker1)

Blz. 5 .
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„centrum meA to tronen, zijn wij besloten, het to lokken
,,met eenige waarborgen (inzonderheid : het amendeerings,,recht voor de eerste kamer), waardoor de ,democratie de
„nagels worden geknipt ." Op dat tactische argument kan,
na het vroeger gezegde, het antwoord kort zijn . De redeneering berust op de wenschelijkheid van eene blij vende
,concentratie aller linker-partijen . Om de zoo straks genoemde redenen schijnt die concentratie niet to wenschen .
Het verlangen ernaar kan slechts ziju eene naklinkende
echo-links op de ,antithese"-politiek der overzijde, begoochelend alleen voor diegenen onder ons, die de voile
strekking van den gemeenschappelijken strijd, in den afgeloopen zomer tegen die politiek gevoerd, en, met name,
den eisch van eene gezonde hergroepeering der partijen,
niet hebben afg edacht. Er is dus geene reden om ons gewonnen to geven aan een plan tot grondwetsherziening,
zoover het aan verlangen naar die concentratie zijn aanwezen dankt .
Eindelijk kan men ruiterlijk voor den dag komen met
het principieele argument . Dan zegt men dit : ,Wij wen,,schen algemeen kiesrecht . Liefst hadden wij het recht„streeks zien vborgeschreven door de grondwet . Nu echter
dat onmogelijk blijkt, vergenoegen wij ons voorshands met
„het ,,blanco"-artikel, voldoening van een' eersten termijn
,,op afbetaling." Daarop nu kan, in den geest van het
,,manifest", het bescheid niet anders luiden dan dus : zoodanige hervorming of to wijzen onvoorwaardelijk en voor
goed heeft, natuurlijk, geen' zin . Het besluit over hare
aanvaarding, of verwerping moet altijd rekening houden
met de tijdsomstandigheden . De omstandigheden, echter,
dezes tijds schijnen hare aanvaarding beslist to ontraden .
Daarom dient zij verworpen .
Die verwerping vindt, wel beschouwd, haar' genoegzamen grond in hetgeen al eerder werd gezegd van de
wijze, waarop de voorstanders der Rechtstaats-idee de
hoofddeugd van then Rechtstaat, zijue onpartijdigheid, het
best achten to kunnen waarborgen . Zij kwam veer op „een
,,evenwicht houdend samenwerken van onderscheidene
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,,machten" . Laat nu nog wat reader de bedoeling dier
woorden met het oog op de vraag, thans ter sprake, worden
verduidelijkt . Zij bangen (reeds werd daarop gewezen) ten
nauwste samen met hetgeen de ervaring van het vakvereenigingsleven der werklieden, zoo elders als ten onzent,
heeft geleerd . Een paar lessen zijn hier vooral in het oog
to vatten . Over elke dier twee ten slotte een kort woord .
De eerste is deze : zoover de nieuwere geschiedenis ons
in verschillende landen heeft doen kennis makers met eene
levensvatbare arbeidersbeweging, doorloopt de ontplooiing
van het vereenigingsleven der werklieden achtereenvolgens
twee hoofdtijdperken . Aanvankelijk is er een tijd, waarin
de verhouding tusschen de belangen van den arbeid en de
levenseischen der overige voortbrengingsfactoren (eene verhouding, die naar haar' aard in de diepte eene is van overeenstemming, maar aan hare oppervlakte veelal eene van
wanklanken kan zijn) zich den partijen en vooral den
arbeiders vdordoet, als onverzoenbare strijd . In die dagen
is de vakvereeniging maar amper to onderscheiden van den
een-dags-bond eener stakende arbeidersgroep . Onstandvastig
handjevol van tot weerstand geperste proletariers, kent zij
dan nog geene andere leiders dan de driftigsten uit haar'
kring, geene andere middelen dan eene, meestal schraal
voorziene, weerstandskas, geen ander doel dan verzet tegen
de patroons. Bij zoo'n chaotischen aanvang zijn de laden
van oorlog niet van de lucht. Nog tans : onv6orbereid en
onoverlegd, boezemen zij den werkgevers nog zoo luttel
ontzag in, dat dezen voorshands er niet aan denken de
bestaande verhoudingen van heerschappij en ondergeschiktheid to vervangen door nieuwe van waarachtige pariteit .
Dat wordt pas anders, als het beginsel van onderlinge ,hulp
bij ziekte en verdere tegenspoeden, in het werkplan der
vak vereenig ingen opg enomen, haar een' blij venden samenhang verzekert, lien zij to voren ni et bezaten . Daardoor
wordt het haar mogelijk, ten slotte eene macht to ontwikkelen en methodisch aann to wenden, die, in den regel
zonder vredebreuk, de werkgevers noopt, met haar to
rekenen, als met hunne portuur . Het teekent then toe-
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stand, dat, waar, bij voorbeeld, door de Britsche ,,trade,,unions" oorspronkelijk al hare fondsen aan staken werden
besteed, thans de sterkste dier lichamen g emiddeld niet
meer dan 4en tiende hunner debetposten onder dat hoofd
uittrekken op de jaarrekening 1).
En nu de tweede der bedoelde ervaringen . Zij komt
hierop neer, dat het de gezonde ontwikkeling, daareven
aangestipt, bevordert, zoo lang de eerste periode duurt, in
het staatsleven een zeker evenwicht to verzekeren en to handhaven tusschen de, nog scherp elkaar bekampende, partijen ;
dat het, daarentegen, die ontwikkeling stremt, wanneer,
vdordat het tweede tijdperk is ingetreden, dat evenwicht
vergund wordt om to slaan in een overwicht van de talrijkste partij . Blijft toch, in den aanvangstoestand van
strijd en verbittering, de politische overmacht der ledenrijkste klasse gekeerd, dan wordt deze van zelf genoopt,
haar heil to zoeken in de collectieve eigen-hulp, die de
arbeidersbeweging geleidelijk naar haar' tweeden, gezonderenn
levenstijd overleidt . Roept Ge, integendeel, gedurende dat
tijdvak van klassenstrijd, de souvereiniteit uit van het getal, dan wekt Ge in die critische jaren bij de arbeidersklasse eene veelszins noodlottige v6orkeur voor de wegen
van legislatieve staatshulp boven de weg en van collectieve
eigen-hulp, haar alzoo ontnemend den krachtigsten prikkel
om door eene stevige organisatie der laatstg enoemde de
arbeidersbeweging uit to leiden uit het moeras van den
klassenstrijd, den ,Catalonischen" of ,Siciliaanschen toe„stand", als men zich zoo mag uitdrukken, naar den Britschen staat van zaken, den veiligen bodem van vreedzaam,
althans in den regel vreedzaam, klassenoverleg.
De toestand nu, waarin de Nederlandsehe arbeidersbeweging thans verkeert, is, zoo de schrijver dezer regelen
zich niet bedriegt, zoo besteld, dat zij nog grootendeels
zich bevindt in de vlegeljaren van den aanvang . Naast
Engelsche verhoudingen en manieren in sommige bedrijfstakken, treft men in vele andere bij voortduring Barce1) M . B o u r g u i n .
mique" . 1904 . b1z . 254 .
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2 0 1 -loonsche en Palermeesche aan . Heuglijke verschijnselen der
eerste soort zijn, bij voorbeeld, het collectieve looncontract,,
voor kort beklonken in het timmervak to Amsterdam, en
bovenal het gezamenlijke arbeidsverdrag, omstreeks denzelfden tijd gesloten tusschen juweliers en diamantslijpers .
Hoe groot het verschil kan zijn in de strijdwijze van verder
voortgeschreden vakbonden en nog zeer achterlijke, daarvan
vond men menig typisch voorbeeld in ettelijke dramatische
gebeurtenissen tijdens de jongste arbeidskrakeelen der hoofdstad, zoo scherp onlangs door een' der redacteuren van
„Ooze Eeuw" geetst . 1) Wat, met het oog op die gegevens,
der regeering staat to doen ? Waar zij slechts kan, met
name : bij de regeling van het verzekeringswezen, haar oogmerk hierop richten, dat genootschappelijke eigen-hulp
worde aangemoedigd, opdat ook de verst teruggebleven
vakvereenigingen allengs hare Catalonische en Siciliaansche
manieren afleggen en worden verengelscht . Niet, daarentegen,
kan thans dit regeeringstaak wezen : naast den gezeten
werkman, die, in doorsnee, nu al kiezer kan zijn, ook tot
de stembus to roepen die achterhoede der arbeiders, die
zelfs aan de matigste eischen, krachtens onze grondwet to
stellen, niet voldoet . Gelooft iemand, dat, zoo indertijd de
Engelsche ,Chartisten" hunne eischen van „The People's
,,Charter" hadden kunnen doorzetten, het Britsche vakvereenigingswezen de vlucht kon hebben genomen, de
Britsche nijverheidsverhoudingen de gezonde stoerheid
zouden hebben erlangd, waarom nu nog het vasteland het
eilandenrijk benijdt ? Zoo ja, dan verdient zulk sanguinisch
optimisme eerbied . Maar het to deelen is wat anders .

Natuurlijk zal het bovenstaande niet onweersproken
blijven van ,democratische" zijde . Maar tegen twee vormen
van aanval acht de schrijver bij v6orbaat zich to mogen
vrijwaren . De eerste is het, reeds op bladzijde 9 van het
Voorloopig Verslag aange vwende, pogen om het pleiten voor
1) Jhr . Mr . H . S m i s s a e r t. ,Het A .msterdamsche bouwvakconflict" .
,,0 . E ." Januari 1906 . Blzz. 74 en vv.
13
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evenwicht tasschen thane nog zich als onderling vijandig
gevoelende klassen to misduiden tot eene hulde aan de
sociaal-democratische leer, die klassenstrijd niet slechts
erkent als tijdelijk verschijnsel, maar predikt als de stuwkracht tot alien maatschappelijken vooruitgang . En de
tweede is het verwijt, dat het linker-cemtrum, door tegenover de regeering zich de vrije handd v6or to behouden op
zoo menig punt, wel eens de vruchten kon doen to loor gaan
der in Juni bevochten zege . De democratie is ten onzent
in den laatsten tijd niet onvoorspoedig geweest . Zij heeft
zich de hand zien toegestoken door de Unie, die, to voren
wankelend op het stuk van allemanskiesrecht, tot een'
eeersten stap daarheen is verlokt geworden door de hoop
op een machtvol samenwerken . Zij heeft in den verkiezingsstijd ruimschoots haar voordeel gedaan met zeker waanbegrip, zelfs onder zeer gematigden ruim verbreid, als
waren in den strijd tegen het ,antithese"-parool hare adepten
de krachtigste, de onstuimigste aanvallers, terwijl het na
iie overwinning met hare eigene ,roode" plannen toch wel
zoo'n vaart niet loopen zou. Zij heeft bij de cabinetsvorming minstens twee der Karen aan de reg eeringstafel -,
en in de troonrede het to harer bevrediging uitgedachte
„blanco"-artikel op het regeeringsprogram zien verschijnen .
En nu ? Het schijnt wel, aloof nog altijd J e s c h u rum,
hoe meer het hem naar den vleesche gaat, des to on weerstaanbaarder neiging gevoelt om tegen de krib to slaan .
Bij het eerste begrootingsdebat kiest zij op een critiek
moment partij tegen het ministerie, dat, in samenstelling
en werkplan, op een concentratie-cabinet geleek als de
4ene droppel water op den anderen . En hare leiders, deswege om opheldering gevraagd, hullen zich in nevelen .
Zoo wordt elk profi jt der concentratie gretig aanvaard,
nnaar niet aanvaard, neen verworpen, elke mede-verantwoordelij kheid met de andere ,geconcen' reerde" partij . Wat
mag wel roekelooze vrije-hands-politiek heeten, zoo het
niet deze is ?
En zie, daarnaast, het linker-centrum . Het heeft van
stonde aan geweigerd toe to treden tot het, door de twee
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andere vrijzinnige groepen beklonken, verdrag om de zeer
goede redenen, achterna wereldkundig gemaakt in zijn
manifest . Het heeft in den verkiezingstijd blijk gegeven
van bereidheid tot gemeen overleg, en slechts op daden
van vijandschap bescheid gedaan met daden van zelfverweer .
Het heeft, zoo min als to voren tot het concentratieprogram, achterna gemeend to mogen meewerken tot een
concentratie-ministerie, maar niettemin het cabinet-B o rg e s i u s, dens gevormd, begroet met welwillendheid, onder
het uitspreken van hoop op vruchtbare saamwerking. Het
heeft, eindelijk, tijdens den jongsten begrootingsstrijd zich
g etrouw betoond aan dat woord, het cabinet in de twee
hachelijke oogenblikken gesteund . Kortom : het heeft,
zonder jets to genieten van concentratieprofijt, zich bewust
getoond van de plichten, die strijdgenootschap oplegt . En
na dat alles zou het niet ontvankelijk zijn om de grenzen
aan to geven, die zijn geweten de gehoopte samenwerking
stelt ? De regeering en de natie mogen, integendeel, niet
finders dan die onverbloemde of bakening van de perken
zijner loyauteit waardeeren . Met fierheid kan het den
tegenwoordigen bewin dslieden de woorden toevoegen : ,Mijn
„hart behoort U slechts ten deele. Maar open leg ik
„'t U geheel ."

EUPHORION')
(Fragment)
DOOR

GEERTEN GOSSAERT .

,,Moeder van dit veelvormige geslacht,
Naar welker aard en wezen 'k mij beweeg,
Een kind van stervelingen, maar nochtans
Niet hunner, schoon ik -lach en ween als zij,
En in den koelen, gouden dageraad
Mijn hoofd naar 't eeuwig zonlicht hef als zij,
En Mns wanneer dit schoone werk, mijn lijf,
Dat gij geschapen hebt tot uwen dienst
Heeft afgediend, wel sterven zal, als zij . . . .
H66r mij nu ik verlaten tot u roep,
En uit de wijde dreven van mijn hart,
Waar ik to lang in zwaren weemoed zat,
Mijn aanschijn heffe, en mijn woorden, 6p .
Schroomvallig heb ik altoos hen geschuwd,
Die 't leven leiden naar een vreemde wet,
Gestreng en deugdzaam, maar die gij niet kent ;
Want schoon hun vroom en vreugdeloos bestaan
Om andren dan zich zelf, zich zelven vreemd,
Wellicht behaagt then die d'Olumpos houdt
En, alregeerder, met zijn bliksems speelt
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Op kinderwijs, of, knaapgelijk, op aard
Zich heimlijk voortsteelt op verbbden paan . . . .
Ik hthit ze en ik weet, zij haten mij .
U heb ik liefgehad van d'eerste jeugd,
En in mijn eerste droomen waart gij daar,
En zoo nabij, g elijk een moeder is
Haar eerstgeboorne, wen zij kussen komt
Hem voor den slaap, in 't duister slaapvertrek ;
'T kind ziet haar niet, maar weet wanneer het strekt
Zijn armen opwaarts in den blinden nacht,
Dan zal het tasten 't allerliefst gelaat
En hare warme lippen en heur haar,
En daar zal zijn, een innig oogenblik,
Zoete gemeenschap tusschen mond en mond .
En langsaan, uit het duister doemt en daagt
Dan voor elks oogenpaar, vizioengelijk,
'T g elaat des andren, maar zeer wonderlijk .
Z66 waart ge mij nabij, tot ik, ontroerd
Om uw onzegbre schoonheid, wakker werd
En in het licht mijn oogen open look .
Maar toen verschemerde uw schoon gelaat
En peinzend lag ik wakker en moist niet
Of mij een droom verging voor werklijkheid
Of werklijkheid voor zwaren, zwoelen droom .
'T licht was mij onvertrouwd en vreemd en schel
Als sours het vuur dat achter d' oogenleen
'T innerlijk Zijn beschijnt, der nachten zon .
Dan meende 'k nog uw stemme to verstaan
En hoorde nog in 't ruischen van den wind
Die door de boomen voer van d' ouden tuin
Het ruischen van uw zilverwit gewaad .
En weerom strekte ik dan de armen nit
Naar u, naar u, maar ach, gij waart daar niet .
Zooals een miunaar die zijn liefste beidt
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En weenend op zijn leege eponde zit
Opspringt bij ieder ritselend gerucht
In huis of buiten op verlaten straat
En voor zijn oogen zweeft zijns liefs gelaat
En in zijn ooren klinkt haar lieve stem,
Zoo wachtte ik u, maar zie, gij hield u ver .
Voorwaar, dit leven is to zwaar voor ons !
Want vroeg, wanneer de eerste dageraad
Der liefde licht uit schemerende jeugd,
Breekt uit one oog dauwfrisch der tranen vloed
Niet meer gesteipt eer 's levens middagzon,
De zengende, die klare bron verdroogt
En wij dan tranenloos door 't leven gaan ."
Z66 stood Euphorion op 't hoog ste punt
Van Leukes kust en staarde naar de zee
Waar Or de schepen gleden, en zag niet
Die nader schreed, in schoonheid godgelijk .
Maar toen zt zeer nabij was, hief ze d' oogen
Heel langsaam, opwaarts, en . die schoone mond
Sprak zulke woorden, als in groot verdriet
,,Wat staat gij hier mijn kind en weent en slaat
Met uwer woorden nutteloos geweld
De rotsen, die van weemoed niets verstaan ?
Niet sterker waarlij k is der reden kracht
Dan d' eeuwge slag der branding . . . . maar ook haar
Wijkt nimmer 't hard en harteloos graniet .
Of meent ge, daar ge van deez steile rots
Uw stem verheft in een zoo dwaze klacht,
Dat gij het oor zult raken, van wie daar
Het lot wel wikt der menschen, niet bepaalt ?
Wat weent ge dan en roept een Moeder aan ?
Ben ik uw moeder niet, Euphorion ?
En woont in u niet, overschoon gepaard,
Mijn schoonheid en diens kracht uit wien ik droeg ?
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0 knaap, wiens lokkig hoofd to lang gerust
Heeft aan het hart van dene, om wier wil
Zeus to versmaan uw minne u heeft vermocht ?
Maar oh ! dat niet uw overmoedig hart,
Doorvlijmd van smarten die ik niet versta,
U tergt to rechten over eigen lot,
Gij tegen 't heilig leven rebelleert
En eens de straf moet dragen diens wiens naam
Ik schroom to noemen, hij, van Zeus' geslacht !
Maar zwijg en duld : wie eenmaal zich verstiet
Aan 't levee-zelf in wreevlen overmoed,
Redt god noch daemon
dit is schuld des doods .
Hem slaat de Heeler zeif, hem grijpt en bijt
De wolfsche smart in 't jong veerkrachtig lijf .
Bedenk, het is een algemeenzaam lot,
Dat vreugde ras verkeert in bitter leed ;
Want schoonheid is de bron van alle vreugd
En ach, wat schoon is heeft maar korten duur . . . .
Maar dwaas is hij die weeklaagt v66r den tijd,
Nog eer der liefde fakkel is gebluscht,
Nog eer der wangen roode roos verbloeit,
Zoo heb dan lief, mijn kind zoolang gij kunt,
Geen aardsche lust versmadend om een Dr66m . . . .
Daar is geen uitkomst . . . . Allen rest 4en nacht ."
Zij stond en zweeg, zag naar Euphorion
En zocht zijn oogen, maar ze vond die niet .
Doch, als men somtijds in de bosschen hoort
'T vallen der stammen, doffen slag op slag,
Wanneer de wind woedt : zoo ook vielen zwaar
Zijn woorde' en in haar hart, met d6ffen slag
,,Wat kalt ge vrouw
mij walgt de zoete wijn
Der minnarijen
ook die godendrank
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Laat zwaren droesem na op 's bekers boom .
Had' nooit een vrouwenmoud mijn mond gekust !
Noch vrouwenarmen om mijn hals gesmeed
Den band, die heure ziel en zinn en bindt . . . .
Want 'k zal verst6oten wat mijn hart ontroert .
Veel heb ik liefgehad
maar nil niet meer .
Ik dacht 't waar voor altoos . . . . maar ach, wanneer
Yindt Oen in tijd het eeuwige ? Hoe kort
Duurt zulker teerheid zoete waan . . . . voorwaar
Niet ijdel is bet oudherkomstig woord
„Dat meest ontvalt then die het meest bezit"
En beter is het niet to schoon to ziju
En niet to machtig en vooral,
vooral
Niet to gelukkig ; want geluk is nauw
Der goden deel, doch menschen voegt het niet .
Wie zij t gij Zeus, die naar mijn liefde haakt ?
Zijt gij het die dit arme hart doorboort
Met lasters scherpe pijlen en den hooan
Zendt als een zegen, tot wij pijngekromd
U zoeken en aaubidden ? Hoor mijn woord
Ik ken u niet, ik heb u no6it gekend !
Maar, dat ik eenmaal, voor ik sterven ga,
Mij heffe uit dit diepverdoemd bestaan
Tot schooner droomen dan deez droom der card,
Daar nimmermeer mijn ziele kan verzaan
Haar liefde en vriendschap (want ook d44z zij n veil, -Roep ik u aan, Moeder-en-Minnares !
Wier drift mij drijft naar 't tijdelooze rijk
Waar geen verderven is van nacht en dag,
Geen ziel doorwond van duldelooze smart,
Geen hart verwijderd is van minnend hart,
Geen oogen door der tranen floers bezwaard,
Het Empyyreum dezer duistre aard ! . . . . "
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lij zweeg, en op zijn voorhoofd viel de vloed
Der g ouden lokken en het roode bloed
Kleurde zijn wangen
en hij snikte luid .
1) Argumentum .
De Alexandrijnsche mythograaf [Ptolem . Heph.] heet Euphorion den
zoon van Achilles en Helena : de poezie, uit kracht en schoonheid geboren . Hij, de overschoone, van Zeus beminde, gaat in zijn jeugd door de
wereld, vervuld met de schoonheid der aardsche dingen, tot de liefde voor
een vrouw in hem de gedachte der eeuwigheid verwekt en hij, van de
smart der Idee bevangen, de aardsche geliefde van zich stoot en zijn ziel
uitstort in het gebed tot de Moisa, waarmee het hier gepubliceerde
fragment aanvangt. Helena, naderend, houdt hem Promotheus' lot voor,
doch hij verwerpt haar waarschuwing -- tot hem Zeus' bliksem velle .
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BAKHTJIZEN VAN DEN BRINK AAN J . BAKE .

Wolfenbuttel, 29 September 1844 .

Hooggeleerde Heer !
Het lij vige pakket, dat hiernevens gaat, is welligt
naauwelijks de port waard ; maar nu het Loch eenmaal zoo
dik is, wil ik het nog met een brief bezwaren . In then brief
moot ik u eerstelijk danken voor de gelegenheid, mij gegeven om voor u werkzaam to zijn. Niets was mij liever,
zelfs niet mijn eigen werk. Waardoor toch kan ik u thans
mijne opregte dankbaarheid toonen, dan door mijne geringe
krachten altoos en overal ter ewer beschikking to stellen ?
Ik ging dus met begeerigheid aan den arbeid ; maar de
omstandigheden stelden mijn ijver to leur. O de oude en
beroemde Guelpherbytana was geen enkel exemplaar van
de R h e t o r e s G r a e e i voorhan den . Bruns wij k en Helmstadt,
waar ik navrage deed, waren even arm . Daar ik nu
A p s i n e s en consorten niet in Schoppenstadt of Oschersleben en andere plaatsen van dit kale hertogdom verwachtte, schreef ik naar Gottingen aan S c h n e i d e win ,
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commission uitgerust had. Na eenige dagen arriveerde van
daar niet de Aldina, maar ten minste W a I z . Ik moest hetvoor lief nemen, hem tot grondslag van mijue collatie 1) to
leggen, die hiernevens gaat .
Een woord over die collatie . Ik heb mij letterlijk aan
den tekst en de orde van W a 1 z gehouden : en elke afwijking in de lezing, die mijn codex aanbood, opgeschreven .
Er staan dus pier zoowel de drukfouten van W a 1 z (maar
wie kan bij zulk een a1vaurrog 2) drukfouten van domheden
onderscheiden ?) als de schrijffouten van mijn codex. Ik
meende dit tse moetern doen : want mij door mijn oordeel in
de belangrijkheid der varianten to laten leiden is to subjectief, en dubbeld gewaagd omdat ik ditmaal voor het eerst
mijne oogen en handen aan A p s i n e s sloeg . Te beter zal
UH .G. au over den aard en de waarde van den codex
kunnen oordeelen . Ik heb zoo verre ik mij bewust ben,
alles genoteerd .
Het mogt zijn, dat ik een enkele keer
Xsp6v~Tos (dat miju ,codex consequent schrijft) voor ZEP p6v4Tos
vergeten had . Zelfs was ik begonnen de interpunctie to
noteeren, totdat ik zag, dat mijn librarius daar willekeurig
en ongeregeld mede to werk gin g . Ik heb dus op dit punt
zijne varianten slechts opgeschreven, wanneer zij met een
variant in de woorden in verband schenen to staan . Het
spijt mij, dat ik op mijn aanzoek de Aldijn niet magtig kon
worden . Waarschijnlijk is zij zelfs to Gottingen niet voorhanden . Wanneer gij nu echter geene variant vindt op
enkele plaatsen, die W a I z of zelf per Arabier, of met hulp
van zijn Parijschen codex heeft verbeterd, dan moet gij dat
niet aan- mijne onnaauwkeurigheid wijten . Het staat werkelijk zoo in den Guelpherbytanus . Welligt zal het u zoo
gaan als mij . Op hot berigt van R u h n ken i u s of verwachtte ik van hem weinig of niets . Daarom verwonderde
het mij, dikwijls zulke goede zuivere lezingen aan to treffen.
De librarius schijnt in het Grieksch niet onbedreven ge1) Zie over deze collatie : I . B a k i u s, Apsinis et Longini Rhetorica.
Oxonie 1849, Prolegg . p . XII .
2) Zooveel ale stommerik.
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even hot en her door elkander staan, als bij de overigen,
en de eigentlijke monstra lectionis ook bij hem wederkomen,
verdient hij echter lof, omdat hij de grammaticale vormen
zoo goed geobserveerd heeft . Voor u, die dergelijke onj uistheden van zelf ziet en verbet ert, heeft die eigenschap
geene of weinige waarde ; maar een kerel als W a 1 z had
met behulp van den Guelpherbytaan ten minste enkele
gruwelen kunnen verwijderen, die nu zijn tekst ontsieren .
Opdat ik niet ten eenenmale monnikenwerk zou doen,
waarvan ik een doodvijand ben, heb ik zelf een paar dagen
op A p s i n e s gestudeerd en met behulp mijner collatie op
eene tallooze menigte plaatsen ten minste eene betere lezing
gevonden als de tekst van W a 1 z . Van zulk eene domheid
in het nederschrijven van hetgeen bedorven is, van hetgeen
men zelf niet verstaat en ook niet to verstaan is, had ik
geen denkbeeld 1). Wat heeft die man toch in de Lien jaren,
dat hij met uitgeven bezig geweest is, geleerd ? Vat hebben
hem al zijne nageslagene codices gebaat ? Zijne domheid
wordt slechts gee venaard door de goedhartige linksheid,
waarmede hij de brief van F i n c k h achter zijne uitgave
geplaatst heeft . Want in then brief, wordt hij en zijne
onhandige uitgave eigen tlij k op de leukste wij ze van de
wereld geschavotteerd . Het speet mij, dat F i n c k h ook al
at(paq ais voor het dwaze a 4o pac"s gevonden had 2). Ik deed
er mij op to goed, dat mijne codex met zijn ai4&opaas mij
op die lezing gebragt had . Nu heb ik van mijn eigen studie
toch in alien gevalle weder iets geleerd en het heeft mij
to beter voorbereid op het genot, dat uwe uitgave met uwe
aanmerkingen en die van R u h n ken i u s mij verschaffen
zal . Ik heb ten o vervloede nog de excerpts uit A p s i n e s
gecollationeerd, die van dezelfde hand zijn, die gedeeltelijk
ook A p s i n e s zelven naschreef. Maar UH .G. zal bevinden,
dat die geene de minste waarde hebben, otiaE' 67d; 3) .
1) Zie over C h r . W a 1 z de aanteekening van B a k h u i z e n van
den Brink in Studien en schetsen III p . 465 .
2) Vgl. Apsines, ed . B a k e, p . 161 . 12 .
3) Niets gezonds.
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Omdat op A p s i n e s de Wolfenbutteler codex mij zoo
medeviel, heb ik voor mij zelven Men and e r volgens hem
begonnen to collationeren . Men and e r was de eenige
rhetor, waarmede ik eenige kennis had gemaakt . Ik ben
echter met dat werk uitgescheiden. Er viel hier niets bijzonders to halen . De codex geeft meestal de lezin gen van
den Riccian . en Medic . 3, die door W a 1 z genoteerd zijn,
terug en heeft niets oorspronkelijks dan eenige schrijffouten
en nitlatingen . Heden heb ik mij met een codex van Phi 1 os t r a t u s Vitae Sophistarum geamuseerd, doch even vruchteloos. Ik kan niet zeggen, dat ik meer als een of twee
lezingen gevonden heb, die beter waren dan de tekst van
O l e a r i u s . Behalve deze varianten van A p s i n e s is het
beste, dat ik tot nog toe gevonden heb, een vrij goeden tekst
van het fragment uit Suetonius de Partibus, dat G r o n ovius uit een OxforderMs .van Isidorus Hispalensis de
Natura rerum heeft medegedeeld . L e r s c h to Bonn had mij
om eene collatie van F u 1 gent i u s Continentia Virgil . verzocht en in hetzelfd e Hs . stond I s i d o r u s, schoon niet op
de catalogus van E b e r t genoteerd en tot dusverre hier
onbekend . Ik heb het fragment overgeschreven, omdat de
tekst mij beter voorkwam dan die van G r o n o v i u s, welke
gewoonlijk achter de uitgaven van S u e t o n i u s staat .
UH.G. zal welligt meenen, dat ik met schamele en
onbeduidende auteurs mijn tijd verbeuzel ; maar de Guelpherbytana levert in zijne Grieksche codices niet veel bijzonders op . De Latijnsche, zegt men, zijn beter, maar zij
trekken mij niet aan. Buitendien loopt men hier groot
gevaar van monnikenwerk to does, omdat bijna alle latere
editien en anecdoten-collectan ea, zooals van M a j o, B o i ss o n a d e, C r a m e r en anderen, ontbreken, ten gevolge van
de bekrompenheid, waarmede het gouvernement de bibliotheek on dersteunt. Slechts eenige honderd daalders zijn
daar jaarlijks voor toegestaan . Het spijt mij, dat de catalogus
van E b e r t aan Prof. G eel is opgedragen . Dat werk is
gruwzaam slordig en onvolledig bijeengebragt . Ik weet
daarom niet bij gissing to ramen, wat er in de vele Grammatici staan mag, die opgegeven worden . ik zal evenwel
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lets belangrijks -of xnooije varianten op oude fragmenten in
scbuileu mag . Leveren zij niets, dan keer ik tot mijn
Guelpherbytaan van A p s i n e s terug, dien ik lief gekregen
heb. Hij mag zoo jong zijn als hij wil, een goed afschrift
,moet tot grondslag hebben gelegen . Want zijne vele goede
lezingen kan ik niet aan de bekwaamheid des afschrijvers
toekennen, omdat meer dan eene hand met het werk bezig
geweest is . Ret is mij in het oog gevallen, dat de aanvullingen der lacunen in de zin overeenkomen met den
Parisinus van W a 1 z, maar in de uitdrukkingen afwijken,
zoodat er steeds quid pro quo staat . Omd at er meer afschrijvers aan het werk zijn geweest, houd ik het met den
xnijnen, en moet onderstellen, dat de Parisinus hier en daar
ex ingenio gesuppleerd heeft . Zoodat uit een en ander
zou volgen, dat de Guelpherbytaansche codex beter is dan
de Aldijnsche tekst en de codices, die W a 1 z heeft gecollationeerd . Jammer dat de librarius door overhaasting dikwijls
geheele perioden heeft overgeslagen en vooral op de praepositien in de composita zoo slordig is geweest . De praepositie ncpb schijnt inzonderheid in zijne ongenade to hebben
gedeeld en daaruit zal p . 479 W a 1 z 1. 21 1) wel 84q j in
plaats van npooipicr ontstaan zijn . Waar de Guelpherbytaan
een woord meer of minder (zonder l acune) had, heb ik
duidelij kheid shalve het ter wederzij de ommestaande woord
zoowel in den tekst van W a 1 z als in mijn codex opgeschreven .
Waar hij een lacune had, heb ik, schoon het misschien
onnoodig is, opgegeven of de lacune groot of klein was .
Voorts heb ik de slechte gewoonte, altoos -5. 2) en TX 2) en s to
schrij ven. Ook wel eens bij com posita 7r pos en sig . Ik schrijf
dit, opdat UH.G . niet haperen mogt in mijn handschrift .
Waar de codex werkelijk iets afwijkends had, zou ik de
letters duidelijker genoteerd hebben en a-r geschreven .
Ofschoon ik nu in de verwachting, die ik van mijn codex
op Men and e r had, ben to leur gesteld, wil ik echter hem
nog eens om Demetrius en Dionysius Halicarnassen sis
1) Zie : A p s i n e s, ed . Bake, p. 16 .3 . - C o b e t, Mnemos . 1882, p. 328 .
2) Bedoeld zijn de vroeger gebruikelijke, ineengestrengelde vormen .

opvatten . Ik zal echter weder het oude ongemak hebben,
dat de D e m e t r i u s van S c h a e f e r op de bibliotheek niet
to vinden zal zijn . Op zich zelf biedt de locale gelegenheid
alles aan, wat men van een bibliotheek wenschen kan
rust, gemakkelijke stoelen, tafels op de juiste hoogtie en
een uitstekend licht . Dr. S c hoe n e m a n n, de bibliothekaris,
is voorkomend en gedienstig. Een groot philoloog is hij
juist niet : zijne liefhebberij en hartstogt is numismatiek .
Zoo dus de Leidsche heeren iets van de Guelpherb na
verlangen, neme men dit ad notam en late het verzoek doen
door
van d e r C h ij s 1) ! Ik ben zeker, dat S c h o e n em a n n snel en gunstig zal antwoorden in de hoop, dat
v a n d e r C h ij s eenige zeldzame munten voor hem in ruil
zal hebben .
Toen ik voor u en voor L e r s c h collationeerde, ben
ik telkens 's ochtends en 's middags op de bibliotheek werkzaam geweest . Anders bleef ik 's ochtends to huis werken .
Ik sta vroeg op en heb dus in de morgenuren altoos zooveel gestudeerd, dat ik bij de tegenwoordige bekrompenheid
mijner bibliotheek genoeg op de bibliotheek na to zien
heb. Daar dit meer machinaal werk is, gaat zulks 's middags
beter. Want plenus venter etc. En het lijden van een
voile maag begint in Moffrika (God beter 't !) reeds ten 44n
ure 's namiddags . Ik vond op de bibliotheek vele belangrijke historische brochures, ook voor onze geschiedenis en
de 4poque die ik bewerkte. Ik durf zeggen, dat ik daarvoor thans zooveel gelezen en gezien heb, als wel niemand
anders. Maar ik kon helaas tot dusverre niet geregeld
aan de voltooijng van mijn plan arbeiden . Daarvoor had
ik als legger G r o e n' s Archives noodig. Op mijn aanvraag werden zij mij door boekverkoopers-gelegenheid gezonden. Dat is de langste en omslagtigste weg. Nu hebben
de verlangde boeken twee voile maanden werk gehad om
mij to bereiken . Gisteren kwamen zij eerst aan . En met
de versche week zet ik mij onafgebroken aan den arbeid,
die hoop ik voor het einde van October zal voltooid ziju .
1) P. 0 . van d e r C h ij s , bekend Nederlandech penningkundige,
buitengewoon hoogleeraar to Leiden (geb . 1802, Best. 1867) .
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Dan denk ik Wolfenbuttel to verlaten en over Breslau,
waar ik van de Rehdigerana een kijkje hoop to nemen,
n aar Weenen to reizen . Schoon K o p i t a r 1) overleden is,
zal UE .G. misschien in staat zijn door eene aanbeveling
daar mijne wetenschappelijke bezigheid to bevorderen .
Berlijn trekt mij slechts weinig aan . Ik verwacht daar
in het wetenschappelijke leven de pendant van Bonn to
vinden : eene afgemetene bet- en veelweterij, die met kalm :
zelfbehagen hare orakels verkondigt : met dit onderscheid
dat alles to Berlijn eene ministerieele en to Bonn eene
oppositie-kleur heeft. En zeker dat men to Bonn regt had
alarm to roepen over de gevaren, die de wetenschap, bijzonder de philosophie en philologie, in hare uitgestrek(t)ste
beteekenis dreigen, bewijst hetgeen alle dagen gebeurt . De
redevoering van den Minister E i c h horn 2) to Koningsbergen
is een gruwel ; maar het pietisme is populair en de tlominees
op het Gustav-Adolf Verein danken God voor de dierbare
woorden, die van hooger hand zijn uitgesproken . Maar zoo
ik die woorden wel versta, dan zijn zij eene opentlijke
oorlogsverklaring geweest aan mannen als B u r d a c h,
L o b e c k en R o s e n k r a n z 3), een vonnis ten laste der kritiek
in de geboorteplaats van K ant geveld. Van waar toch
het verontrustend verschijnsel, dat zich bijna gelijktijdig in
de gansche wereld in Duitschland en Frankrijk zoowel als
in ons vaderland openbaart : het beschaafd publiek door
het pietisme opgewonden, om alle vrije wetenschappelijke .
vooruitgang to belemmeren ?
Ik geef dus den Bonners ten voile regt, dat zij tegen
Berlijn ijveren ; maar ik moet er bijvoegen, dat die oppositie
ook het eenige was, dat daar aan het wetenschappelijke
leven kleur gaf. Hoewel professoren en privaat-docenten
1) B art h . K o p i t a r, geb. 1780, vooral bekend als beoefenaar der
Slavische talen, sedert 1843 Hofraad en Custos der Keizerlijke Bibliotheek
to Weenen, gestorven Augustus 1844.
2) Van October 1840 tot Maart 1848 uiterst conservatief Minister
van onderwijs to Berlijn . De bedoelde redevoering was gehouden op het
300-jarig jubilaeum der universiteit, die in 1544 gesticht is .
3) Drie Konigsberger professoren : zie beneden bl . 231 .
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elkander daar in stilte haatten en benijdden, bestond er
geene wrijving, geene wetenschappelijke warmte . Men kon
het den heeren aanzien, dat zij het reeds moisten en het
niet meer to zoeken hadden . Voorts versiond de magere
koe der archaeologie alle de overige vette . R i t s c h l kon
er niets tegen, dan zich ergeren . Een en ander maakte, dat
het mij in Bonn maar half beviel . Er kwam bij, dat Bonn
de eerste plaats was, waar ik mij in Duitschland ophield,
en dat mijne Hollandsche nationaliteit met al de kracht
der antipathie teg en het Duitsche Leben and Treiben botste .
De moffen gelooven in ernst, dat de Vlaamsche literatuur
de Hollandsche in beschaving vooruit is . Schoon men aan
den Rhijn voor de Hollandsche touristen buigt en kruipt,
worden wij er toch inwendig gehaat, en wel om onze fi aaije
interpretatie van jusqu'~ la mer 1). Het is bespottelijk om de
Rhijnpruissen over kolonieu en zeevaart to hooren zwetsen .
Met dat al was het mij regt aang enaam to Bonn met
mannen als Brandis, Welcker, Ritschl en Dahlm a n n in aanraking to komen . B r a n d i s vooral bewees
mij, ten gevolge uwer aanbeveling, de meest mogelijke beleefdheid . Zoo ik hem op het laatst zeldzamer bezocht,
was het noch zijne, noch mijne schuld . Hij was ongesteld
en moest 's avonds, wanneer het de geschik(t)ste tijd was om
hem to bezoeken, een bad gebruiken . Met R its c h 1 zou
ik op den duur het beste hebben gesympathiseerd, maar ik
leerde hem eerst laat kennen, onidat ook hij wegens ong esteldheid in de eerste maanden herhaaldelij k afwezig was .
Het einde van mijn verblijf to Bonn was het beste
niet zoo zeer omdat het het einde was, als wel om de
ontmoeting met prof. G e e l en uwe kinderen . 13.et was het
gelukkigste oogenblik van mijn ballingschap en inderdaad
& i
r6x4 2) . Een dag later, dan ware ik reeds afgereisd geweest . Ware niet juist de huur van mijne kamer verstreken
geweest, dan had ik hen op hunnen togt door het Ahrthal
vergezeld of ten minste hunne terugkomst to Bonn afge1) Nam . de uitlegging van den tekat der tractaten over de vrije
Iiijnvaart .
2) Een buitengewoon geluk .
O . E . VI 2
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wacht. Thans was het mij onmogelijk langer to vertoeven .
Mijnen weg nam ik over Marburg, Cassel en Gottingen en
1k beklaag mij then omweg niet . B erg k ontving mij gul
en vriendelijk en gaf mij alle zijne programmata, waaronder
uitmuntende stukken, ten geschenke . S c hub art to Kassel,
L e u t s c h en S c h n e i d e w i n to Gottingen waren niet
minder voorkomend . S c h n e i d e w i n in het bijzonder toonde
mij veel belangstelling . Hij was in de uiterste hitte van
,zijne vede met B e r g k 1) . Berg k had, toen ik hem sprak,
die zaak slechts in de verte aangeroerd : ik gel oof, omdat
hij ongelijk had . S c h n e i d e win daarentegen kon zijn
leed niet verkroppen, en deelde mij al de oorlogzuchtige
plannen mede, die hij nog in petto had . De strijd dier
beide heeren maakte in Duitschland veel sensatie 2 ) . M e in eke, Berg k' s schoonvader, had expresselijk eene reis
uit Berlijn ondernomen, om beide partijen to verzoenen . Ik
geloof echter vruchteloos .
Vriend K r i s c h e 3) kon ik niet
to zien krijgen . Hij gebruikte de baden ten gevolge eener
bloedspuwing, met weinig hoop van herstel . Dit berigt
heeft mijne eigene krijgszuchtigheid een weinig neergezet .
Van K. F . Her m a n n had ik mij meer voorgesteld . Het
kwam, geloof ik, omdat ik juist in die dagen den H i p p i a s
Major had gelezen, en H e r m a n n zoo perfect op H i p p i a s
geleek 4) . R i t s c h 1 had mij reeds verteld, dat hij zich verpligt achtte voor ieder bezoeker eene soort van ir- st .'ig 5 ) to
houden, en werkelijk kreeg ik eene zeer e m p h a t i s c h e
d e c l a m a tie over het verschil der klokken tusschen Cassel
en Gottingen . Missehien had zijne Geschichte der Platonischen
Philosophie, die ik weinige dagen to voren met bepaald
oogmerk gelezen had, mij tegen hem geindisponeerd . Doch
daarover reader .
Te Brunswijk was mijn eerste bezoek
1) Over de uitgaaf der Poetae lyrici Graeci .
2) Vgi . B a k h u i z e n van den Brink in : Studien en schetsen.
III p . 459 .
3) De recensent van Bakhuizen van den Brink's dissertatie :
zie hiervoor No. 4- -

4) Vgl. Studien en schetsen. III p . 458, waar B a k h u i z e n van
den Brink dezelfde anecdote verhaalt .
5) Pronkredo.

-- 219 -aan den vriendelijken lieven E m p e r i u s . Weinige geleerden waren geloof ik zoo algemeen bemind, en waar ik
kwam en wie ik sprak overal prezen alien zijne beminnenswaardigheid . Men had mij niet to veel van hem gezegd .
Ik geloof dat wij vrienden zouden geworden zijn . De liefde
,en achting, die wij beide aan Prof. G e e 1 toedragen, verbond
ons onderling en het beviel hem, dat ik over zijue lievelingsauteur D i o C h r y s o s t o m u s wilt mede to praten .
Van den omgang met hem verwachtte ik aangename en
nuttige uren gedurende mijn verblijf to Wolfenbuttel . Helaas,
zijn flood stelde mij grievend to leur : to grievender omdat
bij mij -a zwervend leven Loch alle genietingen reeds zoo
vlugtig en voorbijgaand zijn, dat zij daarom alleen A 1'abri
van de wisselvalligheid des lots moesten zijn . Twee dagen
voordat hij krank werd, bezocht hij mij in mijne eenzaamheid to W olffenbuttel . Wij beraamden het plan om
'.zamen naar het Dresdener Verein to reizen . .Ales ijdelheid !
Maar het is bijna egolstisch om to zeggen, hoezeer zijn
ddood mij trof. Multis ille bonis flebilis occidit . De rouw
over zijn verlies is algemeen . Want in hem werd welligt
de mensch nog hooter dan de philoloog geschat .
Nog heb ik u mijnen opregten dank to betuigen voor
uw vriendelijk geschenk der Scholica hypomnemata . U over
-den inhoud lets vleijends to zeggen, zou pedant in mijnen
mood zijn . Buitendien ben ik, helaas, in de Oratoren zeer
onbedreven . Als bewijs uwer voortdurende belangstelling
had het voor mij de hoogste waarde. En aangenamer dan
eene lofspraak zal het u ziju to vernemen, dat uw boek op
mijne eigene studie van invloed geweest is . Het trof mij
op een tijd, waarop ik P 1 a t o (hoewel slechts in eene
Tauchnitz-editie) vlijtig ter hand had genomen . Daarom
heb ik de hoofdstukken de Gorgiae consilio en de Aemulatione Pl a tonem inter et Isocratem verslonden . Uwe argumentatie heeft mij geheel en al overtuigd, zoozeer dat ik
haar zelfs nog tot verdere gevolgtrekkingen zou willen
uitbreiden . Vergun mij de mededeeling van eenige gedachten tot uw onderwerp betrekkelijk, die ik aan uw
oordeel als aan een orakel onderwerp.
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Mijne eerste opmerking betreft de verhouding van den
Protagoras tot den Phaedrus . Het is bekeud, dat het bij
de nieuwere critici eene fataliteit is, om of den eenen of
den anderen dialoog tot de jeugdige periode van P 1 a t o
to brengen . Het is welligt niet opgemerkt, dat bij de ouden
dezelfde verhouding heeft bestaan . En toch geloof ik het,
to kunnen verzekeren. Ik zeg het op grond van den
Platonischen brief II, p . 354D Steph ., die wel onecht m aartoch oud is . Daar is eene onhandige uitbreiding van de
theorie, die P l a t o in den Phaedrus over spreken en schrijven
heeft voorgedragen . Nu volgen de geinterpoleerde woorden
ovag tSi a-vrypa jut a HMrwvos ovagv, ova' i'cxi . ra ag vvvAE ydptEVx.
Ywxp,irovs 1si x x A o v x a I v~ o u y s y o v 6 ,r o S . De onderstreepte

woorden slaan duidelijk op den Protagoras, de eenige dialoog,
waarin S o c r a t e s zoo xa x os xal vEos blijkt. Zie b .v. Protagoras
c. 14. De interpolator meende namelijk het zotte beweerde
to redden, door het to laten slaan op de vroegste schriften
van P 1 a t o, met name den Protagoras. Die donnee heeft
geene verdere waarde, als om to bewijzen dat de traditi&
der Ouden omtrent de absolute prioriteit van den Phaedrus
niet vaststond en algemeen erkend was en wij dus mogen
besluiten, dat zij op het individueele oordeel over den stijl
van den Phaedrus gegrond is .
Ik erken, dat ik die meening der Ouden, welke ook dievan Van Heusde en Schleiermacher was, nog steeds .
eenigermate aankleef, hoewel ik wankel . Maar beginnen
vvij met den Protagoras . Dan geloof ik dat wij den Prota
goras niet zoo vroeg in de schrij versperiode van P 1 a t okunnen stellen. I s o c r a t e s levert hier een uitwendigargument . Daar hij volgens uwe en mijne meening in zijne .
Helena op den Protagoras zinspeelt, is het to verwachten,
dat die toenmaals tot een der jongste werken van P 1 a t o
behoord heeft. Nu zegt I s o c r a t e s c . 3 . het volgende
ous t'xp4 - 7rs pl ra~S 7rpa~Ers Ev aig 7roAcrsu6 .E&a

T

o v S a- u v o v

T a S-

'raiaEVEiv xal 'rEpl r~v t(27rECpiav r~v 'ra'rwv yvf .vr~ely .

A.ls ik de onderstreepte woorden wel begrijp, dan volgen
daaruit twee dingen : 1'. hetgeen hier ter zake doet, dat
volgens I s o c r ate s P l a t o, toen hij den Protagoras schreef,,.
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en leerlingen had, 2°. hetgeen ik tegen Her m a n n' s
meening wensch aan to voeren, dat de leermethode van
P 1 a t o met zijne methode van schrijven over ,eenkwam . I&
de eerste gevolgtrekking juist, dan valt de Protagoras na
P l a t o's reis naar Megara en na den dood van S o c r a t e s .
Ik voor mij geloof, dat de Protagoras zelf die meening bevestigt. De uitval c . 28 is zoo hevig, dat zij ons onwillekeurig aan den tijd van E u c l i d e s archontaat en de
democratie van T h r a s y b u l u s denken doet . Maar hooger
gewigt leg ik op het argument uit het doel van den Protagoras . Het moge zijn, dat P h i l o s t r a t u s gelijk heeft, dat
P 1 a t o in de mythe van Prom e the u s het vnrriov der declamation van Pro t a g o r a s gepersiffleerd hebbe, over het geheel
wordt P r o t ago r a s genadig behandeld : genadiger b.v. dan
later Gorgias . Maar wie vooral in den Protagoras vinnig
wordt aangerand is Pro d i c u s, weder een leermeester van
Isocrates. Ondanks al wat W e l c k e r in der tijd ten
voordeele van Prod i c u s heeft geschreven, maakt hij in
den Protagoras eene ridicule figuur, en waarom ? Om
zijne woordenzifterij .
Nu meen ik uit eigene opmerking
to kunnen verzekeren, dat Plato van den Phaedrus of tot
in de Republiek toe to velde trekt tegen woordenkloverij,
dan eens ironice, dan weder opentlijk . Als ik mijn Plato
van B e k k e r, die ik steeds uit Amsterdam wacht, hier
heb, zal ik de plaatsen bij elkander stellen . Nu moet ik
mij behelpen met enkele herinneringen en potloodstreepjes,
die ik (in) mijn Tauchnitz zeer onnaauwkeurig heb gemaakt .
Ironice in den mond van P h a e d r u s na het voorlezen van
E y s i a s redevoering : ovx 67rspCpvccs Ta Ts &AAa xal rorg 6 .v o tt a 6' i v
sips, o'oati
en in den mond van C a 11 i c 1 e s, Gorgias c . 44 : ovu
aio-ytivsi

o v o p,

a z-a a4psvwv ual ~av Tcs F~pCani

aj,capr,,

Epp. tov

n-oio6asvos . In den Theaetetus en de Republiek, die ik
niet hier heb, komen dergelijke plaatsen voor en althans
heriuner ik mij, dat ergens in de Republiek staat : het
komt niet op het woord aan, maar op wat het woord in
de ziel des sprekers beteekent . Van waar dit verschijnsel ?
Denkelijk omdat Plato van de zijde der Oratoren (hetzij
To& ,ro
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L y s i a s of I s o c r ate s) over on j uis theid in het gebruik
zijner woorden berispt is . Wanneer nu P 1 a t o allerhevigst
die woordenzifterij in den persoon van Prod i c u s in den
Protagoras aanvalt, dan is het waarschijnlijk dat er schriften
waren voorafgegaan, waarop die aanklagt was toegepast .
Heeft I s o c r a t e s misschien doorzien, wat het doel van dien
gekarrikatuurden P r o d i c u s was, en daarom den Protagoras
een zoo vinnigen zet gegeven ?
Nu zit ik met den Phaedrus aan den grond . S c h 1 e i e rm a c h e r heeft een bewijs voor de jeugd des schrijvers
daarin gevonden, dat hij zoo kinderachtig blij is met de
ontdekking van het geheim der Socratische dialektiek . Ik
wil zoo ver niet gaan . Maar alles, wat P 1 a t o in den
Phaedrus over de onderlinge betrekkin g van spreken en
schrijven zegt, weet ik mij niet to verklaren, wanneer
Plato reeds sinds lang als schrijver was opgetreden . Het
is dunkt (mij) het programma zijner methode van philosopheeren, en wel een programma van iemand, die nog niet
veel uitgegeven heeft en op het oogenblik niet veel denkt
uit to geven . Overigens erken ik, dat de plaats uit den
Phaedrus, dien ik aanhaalde, eenigermate teg en mij pleit .
Voorts is er verwantschap tusschen den Phaedrus en den
Protagoras, echter zoo dat de laatste uit de eerste to
expliceeren is . Vergel . b .v . Protag . c.8 . ovz lu xiTXvvoio x .r .A .
met Phaedr . p . 257D wvo«9a nrov sc . r . A . Om voorts den
Phaedrus met den Lysis in verban d to breng en, zooals de
meesten doen, zie ik geene noodzakelijkheid . De Lysis behoort tot de klasse der dialogen, die ik de eristische zoude
willen n oemen . De redeneering draait voor een g oed gedeelte op de amphibolie van het woord QiAov, behalve eenig e
Seitenhiebe op de philosophische theorie van het oiCOiov en
ava14ocov . Maar zooals gezegd, met den Phaedrus zit ik nog
aan den grond ; ik moet beproeven, of voortgezette studie
mij vlot kan makers . Van den Protagoras ben ik om de
opgegevene indicia zeker, dat zij na den dood van S o c r a t e s
geschreven is, tenzij UH.G . mij beter onderrigt . Ik moet
u b .v. dank zeggen, dat gij mij van eene dwaling omtrent de
betrekkin g van den Menexenus tot T h u c y did e s hebt verlost .
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Maar het wordt tijd, dat ik dezen langen brief eindig ..
Mag ik nog hier in Wolfenbuttel op eenig antwoord hoopen ?
Uw schrijven als het bewijs uwer belangstelling is mij
altoos tot troost en aansporing ten goede . Aan Prof. G e e 1
hoop ik eerlang to schrijven . Deel hem intusschen s .v.p.
een en ander van mijn wedervaren mede . Hoezeer heeft
mij het berigt van zijn huwelijk verrast ! Of het reeds
voltrokken is, weet ik niet . Hier in het hertogdom Brunswijk dringt geen enkel Hollandsch journaal door . Uit het
billet van Z .H.G . heb ik vernomen, dat gij de baden to
Homburg had bezocht. Dat deed mij vrezen, dat gij on
gesteld waart . Eenige letteren van u zullen mij dubbeld
welkom zijn, zoo zij mij die zorg ontnemen . Groet de uwern
en geloof, dat noch tijd noch afstand eenige verandering
kunnen brengen in de innige verknochtheid, waarmede ik
steeds blij ve
Tui observantissimus,
R. C . Bakhuizen van den Brink .

No.

8 . BAKHUIZEN VAN DEN BRINK

aan P. M . G .

VAN HEES .

Berlijn, 3 November 1844 .

Berlian heeft breede straten, groote huizen, portiques en
standbeelden, ridders

en militairen, en die alien door den

wil van Frederik en Frederik Willem I, I1, III en
IV zijn to voorschijn geroepen . Van zelve zijn, geloof ik,
dure logementen, inhalige huurkoetsiers, presomptueuse
kellners en ligtzinnig gespuis, dat Unter die Linden baant,
ontstaan . Dit omtrent het uitwendige van Berlijn, dat gij
in ieder reisboek vollediger vinden kunt : van het inwendige
weet ik weinig meer dan de domste schrijver van het domste
reisboek.
De Gewerbe-Ausstellung, die zeer geroemd word, was
reeds gesloten . De Kunst-Ausstellung ben ik wegens tijdsgebrek slechts doorgevlogen . Er zijn hier over de 1600 nomm ers en alle volken hebben hier hunn e bijdragen geleverd .
Het is hatelijk, zelfs op zooveel mijlen afstands den walm
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van V a n S c h e n d e l s olielainpj es 1) niet to kunnen ontvlieden .
G u din heeft de buitensporigste zijner concepties hierheen
gezonden, en S c h e f f e r en H . V e r net stukken, die mij
reeds uit gravures bekend waren en die ik wenschte, dat
]nij uit gravures bekend gebleven waren . Het is opmerkelij k,
hoe bij de Franschen voor teekeniug en groepering (en
- in deze is doorgaans inventie en genie en dikwijls zelfs gevoel)
al de overige eischen der schilderkunst achterstaan . Van
de Duitsche school heb 1k slechts weinig gezien, dat in
mijn oog zooveel klassieke waarde had, als de Wolsey van
H i 1 d e b r a n d t, waarover ik u vroeg er schreef. Van L e ss i n g s Keizer Hendrik IV hadden de dagbladen grooten roep gemaakt. Ik vond het stuk over het geheel zwak en zag dezer dag en
mijn oordeel bevestigd in een artikel in de Kolnische Zeitung . Intusschen is het opmerkelijk, hoeveel meer de Duitsche
schilders van eene reis naar Italie profiteren dan de onze.
Een paar Oostersche landschappen : de terugkomst eener
karavaan van Mekka, en eene karavaan door den simoum
overvallen, waren uitstekend . Beide zijn van een Duitscher
geschilderd . Ik weet zijn naam u niet to zeggen, omdat ik
mijnen catalogus had weggegeven . Zoo ik voorts geene groote
lofrede houd op hetg een ik zag, wij t het aan de vlugtigheid waarmede ik het zag, en geloof overig ens, dat er toch
onder de 1600 nommers veel minder stukken waren beneden
het middelmatige of positief leelijke, dan uwe Amsterdamsche commissie u, zoo ik naar hare antecedenten durf vertrouwen, to kij ken zal hebben geg even . Ik heb voorts gelegenheid gehad om op to merken, dat het lokaal slecht van
licht was en dat de massa van het Berlijnsch publiek in
kunstsm aak verre voor het Belgische en misschien zelfs voor
het onze onderdoet . Dagelijks staan zij met stomme pedanterie de nieuwe fresco's voor hun museum aan to gapen .
Zij zijn door den beroemden C o r n e l i u s geschilderd ; maar
al hadden zij tienmaal grooter meester, en al had die meester
ze tien malen beter geschilderd, dan zijn die allegorische
voorstellingen voor iemand die, zooals ik, in de mythologie
tot de historische school, tot de school van 0 t f r i e d
M u 11 e r behoort, eene walging en aanfluiting .
1) Bekend schilder van tafereelen bij avondlicht .
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Berlijnsche illustration heb ik niet gezien, omdat de
tijd daartoe mij niet overschoot . Rank e heb ik een bezoek
gebrag t, maar hem uiet to huis g evonden . P e r t z sprak
ik op de bibliotheek ; hij toonde zich allezins vriendelijk en
hulpvaardig . Het is een genoegen van mijn zwerven, dat
het mij van tijd tot tijd in aanraking brengt met mannen,
waarvan ik met !of hoorde spreken en met eerbied de werken las . Maar die mannen vallen wel eens tegen . Een
voordeel, dat schaars tegenvalt, is, dat de verveling van een
dag reizens u met boeken in aanraking brengt, die men,
wanneer men ze niet in zijne jeugd leest, later zelden in
handen neemt . Zoo heb ik mij op mijne terugreize gecharmeerd met de lectuur van een boek, dat ik alleen bij reputatie keude . . . . F i e 1 din g s Tom Jones . Maar hemel !
welk een boek on human nature ! Toen Vrijdag de avond
inviel, had ik slechts een honderd vijftig pagina's van het
eerste deel ten eind. Zoodra ik to huis kwam, heb ik de
lectuur voortgezet . Gisteren ben ik om dat boek Diet aan
mijnen gewonen arbeid gegaan, en daar ik het Loch, om mijn
geweten to appaiseren, heden wilde doen, heb ik heden
nacht bij eene kilkoude kagchel, onder het geloei van storm
en sneeuwjagt, eiudelijk ten drie ure het boek ten einde
gebragt, en anderhalf uur slapeloos gelegen van bewon .derin g en genot .
R. C . Bakhuizen van den Brink.

No.

9.

BAKHUIZEN VAN DEN BRINK

aan

P . M. G . VAN HEES .

Breslau, 31 December 1844 .
Zaterdagmorgen vroeg arriveerde ik in Breslau . Het
was eene vervelende 'rein van circa 34 uren per post . Want
de spoorweg-communicatie to Liegnitz is nog zoo kwalijk
geregeld, dat men zij ns ondanks wel verkiezen moot, nog
een tweeden slapeloozen nacht in de trage schokkende
koets door to brengen . Een fraai staartj a van de Saksische
Schweiz had de vorige nacht aan mijne oogen onttrokken,
en, schoon de maan vriendelijk genoeg was de heerlijke
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natuur to verlichten, de straffe vorst had op de raampjes van
het portier andere bloemen en rotsen gepenseeld, dan ik
thans wenschte to zien . Na een korten tweestrijd, of ik
mijne oogen of mijne hersens zou opofferen, besliste de stem
mijner reisgenooten ten voordeel e der l aatste . De vrees
voor verkoudheid deed alle ramen digtsluiten en dwong
mij troost to zoeken in den slaap, die mij teleurstelde.
Ontvang dus, in plaats eener opgewondene natuurbeschrijving, een klagt over het incomfortable van een Deutschen
Schnellpost en de ongehoorde slechtheid der logementen, waar
men op de route van Dresden naar Breslau gedwongen is of to
stijgen. Zaturdag arriveerde ik, zooals gezegd is, ten zes
ure 's morgens to Breslau, Zum weissen Adler
geene
maar het
officiele kleur voor den Pruisischen adelaar
logement is daarom niet slechter . Den ochtend bragt ik
met uitslapen, den middag met rondkijken in Breslau door .
Zondag deed ik visites, informeerde naar mijne pakkaadje
en las journalen en tijdschriften. Gisteren ging ik kamers
zien, die vrij schaars zijn, en heden morgen betrok ik mijne
wooing : twee zindelij ke kamers bij een zeer anstandigen
behanger.
Eerst wat over Breslau . Op den afstand, waar gij van
die plaats zijt, hebt ge er welligt weinig idle van, en toch
is het eene even groote als drokke stad . Neen, de stad is
drokker dan zij groot is, en de bevolking van circa 100,000
zielen is gedwongen gedeeltelijk aan den anderen oever
des Oders zich uit to breiden en daar nieuwe woningen
to stichten. Die bevolking is minder Duitsch dan ik tot
dusverre zag en mij daarom to aangenamer . De stad is
eene soort van grensplaats en draagt daarvan het karakter .
Pruissen, Oostenrijkers, Hongaren, Polen ontmoeten hier
elkander : men ziet hier gezigten en schedels van een ras,
waarmede ik, Hollander, zeker geen enkelen droppel bloeds
gemeen heb . Groote zwarte oogen, teruggedrongen tusschen
vooruitstekende zwarte wenkbraauwen, en van onderen bewald door breede jukbeenderen, korte, breede sterkgebouwde
gestalten, kenmerken den Silesier . Of die kenmerken eene
Slavische of eene Magyaarsche afkomst aanduiden, mogen
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de vrienden to Amsterdam beslissen ; mij roept iedere nationaaltrek der inwoners toe : wij zijn elkander vreemd . Dat
is geene melancholieke gedachte ; integendeel : ik ben blijde
iets gansch vreemds to zien . De Silesiers en Polen zijn mij
zoo welkom, als het in Luik de Wallons pur sang waren .
Ik vergeet voor hunne oorspronkelijkheid mijne vervelende
Duitschers gaarne . De nieuwheid prikkelt mij : ik wil den
muur doordringen, die mij scheidt van zooveel vreemds .
Bonn en Brunswijk, en Berlijn zelfs, hebben mij onverschillig gelaten ; van Silesie, zijne geschiedenis en nationaaltoestand, moet ik meer weten . En buitendien
een dag
reizens en ik ben in Krakau, werwaarts ik zeker ga . Er
valt daar eene bibliotheek to exploiteren
een dag reizens
en ik ben in Bohemen, waar ik de handschriften in de
bibliotheek van vorst L o b k o wit z to Raudnitz zien moet .
Voedsel dus voor mijne fantasie, voedsel voor mijne studie !
Over mij nen uitstap naar Breslau beklaag ik mij niet .
Nog in een an der opzigt is Breslau merkwaardig . Het
is de grensmuur, die de D uitsche beschaving van het Ultramontanisme scheidt, liever, het punt, waarop beide zamentrefen en botsen . Het is een oude bisschoppelijke stad,
met Domkapittel en andere fraaiheden, en tegelijk eene
Pruissische universiteit, waar de Evangelische theologie b . v.
door D avid S c h u 1 t z 1) wordt gerepresenteerd . De ambtenaren en vele aanzienlijken zijn Protestant, de menigte is
Katholiek, en derwaarts daalt uit Oppersilesien een gespuis
af, dat de ware enfants perdus van het Katholicisme uitmaakt : een yolk, in zijne regten vertreden door den adel,
in zijne geestvermogens onderdrukt door de geestelijkheid,
in zijn ligchaam verkreupeld door fabrijkarbeid . De bisschoppelijke stoel is op het oogenblik ledig : de coadjutor
is wel g ezind en niet illiberaal, m aar zwak en onvermogend
tegen het drijven zijns kapittels en den invloed der Curie .
De jongere geestelijkheid vermijdt alle aanraking met de
universiteit en is fanatisch of . Jesuit . Een vroeger geslacht
was beter, en daartoe behoort R o n g e, die op het oogenblik
1) David S c h u l t z (1779-1854), theoloog die vooral op het gebied der exegetische theologie met vrucht heeft gewerkt .
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meer dan iemand anders gerucht maakt in D uitschland
die hier in Breslau woont onder de oogen van het Domkapittel, dat hem geexcommunieerd heeft, om wiens wille,
zoo erg en s dan hier to Breslau, de gemoederen schrap staan .
Ik weet niet, of zijn brief tegen het Triersche guichelspel
met den Heiligen rok 1) in Holland evenveel gerucht heeft
gemaakt als in Duitschland . Hier is zijne zaak de stof van
alle journalen en van alle gesprekken. Duitschland heeft
daarbij bewezen, hoe ver het bij ons in verdraagzaamheid
achterstaat . Ik zou gevaar loopen van verketterd to worden,
zoo ik hier zeide wat ik dacht, en ik kreeg to Gottingen
zelfs van S c h n e i d e win bijna een oorveeg, omdat ik uitsprak wat ik u schreef : dat ik met de zaak van R o n g e
niets ophad en van nu of vooruitzag, dat de Protestanten
het door hunnen ontijdigen ijver zouden verliezen .
Waarom mag, zoo hij er zelf aan gelooft, de bisschop
van Trier then vuilen lap linnen niet to kijk hangen ? En
waarom molten niet 600,000 geloovige pelg rims hun hart
aan dat spektakel ophalea ? „Omdat het eene beleediging
voor de negentiende eeuw is," schreeuwen de opgewondene
Duitschers . Maar de negentiende eeuw is geen persoon, die
voor beleediging vatbaar is of door iemand, zelfs door geene
partij, kan gerepresenteerd worden . De 600,000 pelgrims
behooren er ook toe, en die het hun kwalijk neemt, bewijst
daarmede, dat hij tot dusverre zijue eeuw niet geheel heeft
gekend . ,Omdat het eene proefneming der JezuIten is,"
zeggen de dagbladen, „tot hoeverre zij gaan kunnen, een
soort van mon stering, om to weten, op hoeveel manschap
zij rekenen kunnen" . Maar indien dat het geval is, dan
hebben de JezuIten deze reis niets meer gedaan dan wat
hun vrijstond : geen Protestant en geene Protestantsche
belangen zijn door hen beleedigd geworden . Ik moet er
bijvoegen : dan zijn de JezuIten dommer geweest dan ik
hun toegedacht had . Het Triersche spektakel kon niet
nalaten de gemoederen der geloovige Katholijken zelve to
verdeelen, ja, de verlichtere partij onder hen in het harnas
1) Deze brief van J o h a n n e s R o n g e, het hoofd der zoogenaamde
Deutsch-Katholiken, was eene maand to voren, 1 October 1844, verschenen .
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to jagen ; en het Protestantisme ware, van zijn intolerant
(Un s t a v-A d o f f-V e r e i n s) standpunt uit, den bisschop
van Trier dank schuldig, dat hij het Katholicisme zoo geprostitueerd had . Het had refit om in zijn vuist to lagchen .
Wat to verwachten was, is gebeurd . V o n S y b e l en
Gild e m e i s t e r, uit Bonn, hebben in een geleerd vertoog
de echtheid van den Trierschen rok bestreden, en R on g e
heeft zijn fameusen brief geschreven. Die brief is, geloof
ik, in vorm en bewoordingen voor een Katholijk ongepast ..
Het Domkapittel heeft den schrijver geexcommunieerd, met
. 'regt wat het beginsel betreft, onvoorzigtig in de wijze ,
van uitvoering. Er was geene de minste reden in dit alles,
voor de Protestanten, om zich in den strijd tusschen de
verlichtere partij en de partij van den teruggang onder de
Katholijken to mengen . „Maar", zegt men hier, ,hadden
de Protestanten zich de zaak van R o n g e niet aangetrokken,
Ten
de man ware vervolgd of mishandeld geworden ."
eerste, wat de Ultramontanen en JezuIten ook brouwen
mogen, het Katholicisme is niet zoo sterk meer als in den
tijd van II u s s, of zelfs in den tijd toes . Ferdinand de II
Bohemen en Silesien in vuur en vlam zette : het Pruissisch
gouvernement is daar, om alle maatregelen van geweld
tegen iederen onderdaan met geweld to keeren of to wreken .
En zoo R o n g e werkelijk een weinig vervolgd ware, zoo hij,
gelijk ik hoop, de martelaarsproef met eere hadde doorgestaan, welke schade heeft ooit een martelaar aan zijne
partij toegebrag t ?
Niets doen en toezien ware daarom van de zijde der
Protestanten even pligtmatig als politiek geweest . Maar al
het teg enovergestelde is door de ij verende G u s t a v-A d o l f
V e r e i n e r s g edaan . De drukpers heeft R o n g e tot haren
held gemaakt en geschreeuwd en gescholden tegen Trier, .
tegen het Breslausch Domkapittel, tegen Ti ltramontanen
en reliquien . Het gouvernement, dat door de censuur elk stuk
van het tooneel verwijdert, waarin aan een ouden verrotten
markgraaf van Bran denburg niet tot diens lof herdacht
wordt, dat alle hatelijkheden tegen Rusland schrapt en
vervolgt, heeft toegelaten, dat door de drukpers, voor de,
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werden beleedigd. Wat is het gevolg geweest? Dat het
kapittel van Trier en Keulen over de buitensporigheden
,der drukpers heeft geklaagd en op hare ressources gewezen, die voor het gouvernement evenzeer to duchten zijn .
De eene is, dat men dreigt van den kansel represaille to
nemen op de aanvallen der Protestantsche drukpers . Laat,
zoo dat gebeurt, eens Pruissen met geweld tegen de vrijheid
der prediking optreden, en het strooit aan den Rijn, in
Westphalen, in Silesien een zaad van misnoegen, dat geene
latere toegefelijkheid kan uitroeijen . De andere ressource
is, dat de Katholijke bladen vrijheid van censuur eischen,
om hunne meeningen, huune argumenten tegen de Protestanten voor to staan . Zoolang het gouvernement aan zijne
,censuur vasthoudt, kan het zoo iets niet vergunnen . Want
het ligt in den aard der Katholische hierarchie, veel m eer
vrijheid to eischen dan het van oudsher eenigermate serviel
Lutheranisme. Weigert de regering, dan maakt het Katholicisme op het punt van dezen eisch gemeene zaak met het
Liberalisme, dat even hard om vrijheid van drukpers
schreeuwt, en hoe monstrueus de vereeniging van beide ook
Zij, de laatste tijden hebben genoeg geleerd, hoe gevaarlijk
die is, wanneer zij tot stand komt . Nu reeds verheft zich
hier en daar de stem der liberalen ten voordeele van het
Katholicisme .
Teder is overtuigd, dat Pruissen het wel meent met de
zaak van het Protestantisme : daarom duldt het oogluikend
de uitspattingen van de drukpers in dit opzig t . Treedt het
ten gevalle der Katholijken, zooals laatst geschied is,
tusschen beide, het doet dit ten halve, met zekere blijken
dat het tegen wil en dank handelt . Het zoekt de Katholij ken
vliegen of to vangen, en, zooals B u n s e n bij het concordaat
met Rome deed, het jezuIteert tegen de Jezulten . Dat maakt,
dat de schijn tegen de regering raakt, en deze het, evenals in de zaak met den Keulschen bisschop, zoo ook hier
zal verliezen . Er is nog iets. Pruissen wacht heil tegen het
Katholicisme van de „fromme Belebung" zijner onderdanen .
Maar die fromme Belebun g hangt ongelukkigerwij ze zamen
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Koningsbergen de vrijheid der openlijke leeraars beperkt 1),
de jonge Hegelianen vervolgt en Edgar B a u r naar de
vesting zendt 2) . Ret stelt tegen de Roomsche kerkleer zijne
Evangelische dogmatiek over, en zoekt daarvoor harten en
hoofden to winnen. Ik ben verre van to beweren, dat, bij
den tramp van Katholicisme en Protestantisme, het,,religiose
Interesse" uitgesloten moet zijn . Maar het moet then strijd
heiligen en niet verbitteren . Zoolang daarentegen eene
regering aan de eene zijde de vrijheid van onderzoek belemmert en het pietisme zijne vrome vormen en symbolen
waarborgt, aau de andere zijde het Ultramontanisme bestrijdt,
is zulk eene regering zwak . Slechts van wetenschappelijke
vrijheid is de nederlaag van het Jezultisme to wachten . Ik
voor mij geloof niet, dat de Jezulten overal zoo talrijk en
zoo werkzaam zijn als men meent ; maar zoo zij het ooit
worden, zullen zij geen krachtiger steun vinden dan in die
slavernij des geestes, die de eindelijke uitkomst der pietistische beweging en der reactionnaire gouvernementsmaatregelen zijn moet .
Vergeef mij deze lange episode over R o n g e, met wien
mij alle gesprekken en alle dagbladartikels vervelen . Hollander uit de school der groote vaderen, die, tot verbazing
van Europa, reeds voor twee eeuwen zoo goed begrepen
wat godsdienstige verdraagzaamheid was, vol van herinneringen aan een vaderland, waar de verlichte Katholijk
en de verlichte Protestant elkander zoo vol vertrouwen en
zoo broederlijk naderen, moet mij deze verklaring van het
harte tegen een Hollander, die, wat ik wil en gevoel beter
begrij pen kan dan alle theoretische Moffen .
R. C . Bakhuizen van den Brink .

1) Zie boven bl . 216.
2) Edgar B a u e r, broeder van den meer bekenden B r u n o B a u e r .
Zijn boek Streit der Kritik mit der Kirche and Staat, uitgegeven in
1843, bezorgde hem eene vierjarige vestingstraf, waaruit hij door de algenmeene amnestie 18 Maart 1848 bevrijd ward .
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BAKHIUIZEN VAN DEN BRINK AAN J . BAKE.

Breslau, 5 Februarij 1845.

Hoogg eleerde Heer !
Omdat ik mij jegens Prof. G e e 1, wegens mijn lang
stilzwijgen, zoo diep schuldig gevoelde, had ik bijna den
moed verloren naar Leiden to schrij ven . Dubbeld welkom
was mij daarom uw brief, zoowel om den vriendelijken
inhoud, als omdat deze mij in de gelegenheid stelt den
band met UH.G . en met hem weder aan to knoopen . Ik
gevoel dat die band mij in mijn lijden en zwerven moreele
kracht geeft. Ik haast mij daarom uwe letteren to beantwoorden . Daarbij komt nog eene reden van materieel
eigenbelang . Het aanbod, door u mij gedaan, eene aanbeveling aan uwe vrienden to Weenen, neem ik met graagte
aan . Als deze m aand ten einde is, ga ik derwaarts . Ik
hoop daar veel to vinden van hetgeen ik elders in Duitschland to vergeefs zocht.
Ik zit sedert den aanvang des jaars in Breslau . Over
het geheel wel tevreden . Bij mijne antipathie tegen het
Deutschthum, die nog geheel onverzwakt gebleven is, is mij
deze uithoek welkom, waar zich het Germaansche pur sang
in de mengeling van andere (zij het dan ook Slavische)
rassen verliest. De echt Noordduitsche aangezichten begonnen mij tegen to staan, en de Poolsche en Boheemsche
physionomiea ziju mij welkom . Hot is zoo, er schuilt iets
van het wild gedierte in ; maar zij missen het osachtige der
Noord-Duitschers . Wanneer een echte zoon van Germanje
zijn lompe vuisten op de tafel steunt en dan met zijn grove
lig chaam overleunende een scherpe hoek met zijn armen
beschrijft (het is eene attitude, die zich alle middagen aan
tafel reproduceert), dan is de familietrek met het hoornvee
onmiskenbaar. Ik heb mij dan ook vlijtig toegelegd om
Poolsch to leeren en daarmede een sleutel tot de overige
Slavische talen to hebben ; maar
ik deins niet ligt voor
eene dergelijke moeijelijkheid terug, en Loch geloof ik, dat
het Poolsch taaijer zal blijken dan mijn geduld en volhardin g.
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Breslau heeft in mijne oogen 44n groot nadeel . Ret,
is, dat R o n g e hier zijn verblijf houdt, en de nieuwbakken
Apostolische Katholijke gemeente hier een middenpunt,
vindt . UH.G . beklaagt zich over de kibbelarij a costi
omtrent de grondwetsherziening : zij kan niet vervelender,
niet onnutter zijn dan het geklap, dat ik in Duitschland
over den Trierschen rok heb gehoord . Zoo de negentiende
eeuw en Duitschland in die eeuw werkelijk zoo verlicht
zijn, dat het heilige goochelspel eene nationale beledigingis, welnu dan heeft de bisschop zich bitter gecompromitteerd en zijne vijanden zouden meer politiek handelen,,
wanneer zij hem aanmoedigden dan, wanneer zij hem uitjouwden . Blijkt het echter, dat diens greep geen misgreep
was, dan volgt er uit, dat de verlichtingkraaijers niets beter
konden doen dan wezenlijke vooruitgang in de eeuw en in de
natie to brengen, liever dan geloofsij ver op to wekken, die
al to vaak ter eene zoowel als ter andere zijde tot obscurantismus leidt . De Protestanten ten minste hadden den
strijd door de verlichte Katholijken tegen de Ultramontanen
moeten laten uitvechten, zonder er zich in to mengen . Zoo
zij het bijgeloof werkelijk to boven zijn, dan ligt de Triersche
kwestie even verre buiten hunnen spheer als die van koningin
P o m are en Mr . P r i t c h a r d 1). Nu hebben zij door hun
geschreeuw de Katholijken het voorwendsel geg even, dat
het gouvernement hen in gekochte of gepriviligeerde bladen
met een moreel martelaarschap bedreigt . Dat ik zoo vriendelijk tegen de Katholijken ben, is de schuld mijner Duitsche
gastheeren . Ook op dit punt hebben zij mijne oppositie
door hunne bekrompene onverdraagzaamheid warm gemaakt .
1k heb doorgaande met hen twee twistappels : hunne Franzosen- en hunne Katholiken-fresserei, met dat gevolg dat
ik bij den een halve Franschman, bij den ander een kryptoKatholijk heet . En als ik dan ten derden nog durf beweeren, dat wij Hollanders eene taal hebben en literatuur,
wel verwant met, maar toch onaf hankelijk van de hunne,
1) P o m a r e, Koningin van Otaheite . P r i t c h a r d was aldaar
Engelsch consul geweest, maar in 1844 teruggeroepen ; deze gebeurtenis
had tot eenige verwikkelingen met Frankrijk gevoerd .
0 . E . Y1 2
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omdat on s yolk hen twee (eeuwen) in de geschiedenis vooruit
was en zich onafhankelijk tot eene natie heeft ontwikkeld,
, dan schelden zij (zoo zij meenen) mij nog bovendien uit voor
,een Stock-Hollander . Ik lagch ze wat uit en zeg : `Naa
.c'EI p4xars 1).

Aan Prof. G e e 1 heb ik geschreven, wat ik al zoo to
Wolfenbuttel heb uitgevoerd. Waarschijnlijk deelt hij u
daarvan wel iets mede . Ik heb het uit wanhoop verlaten .
Toen de winter inviel, toen ik, zelf ernstig ongesteld, alles,
wat voor en om mij was, in somberder kleuren zag, kon ik
het in die stad niet uithouden, waarin eene stilte heerschte
als die van het graf. Ik besloot mijn hoofdkwartier naar
Breslau to verplaatsen . Van Berlijn had ik to voren even een
kijkje genomen : het beviel er mij niet . .Ales was er mij
to offcieel koninklijk Pruissisch . Ik nam dus de reis over
Leipzig en Dresden herwaarts . In beide steden heb ik mij
opgehouden om de bibliotheken to zien . De meeste vriendelijkheid had ik steeds van de leerlingen van H e r r m a n n
,ondervonden, en de meeste sympathie met ooze Leidsche
philologie . Ritschl, Bergk, Emperius, Schneidew i n hadden mij alien aangemoedigd hunnen ouden leermeester to bezoeken . Ik heb daaraan voldaan . Schoon ik wist,
dat men hem to Leiden zijne Praefatio voor de Phoenissae
nog niet vergeven beeft, ben ik zeer nederig en vleijend den
Nestor der philologie 2) mijn respect komen betuigen . Over
dat bezoek ben ik zeer voldaan . Hij was nog niet zooals
gewoonlijk gelaarsd en gespoord, maar ontving mij im
Schlafrock allervriendelijkst . Want om den wille der Heilige
Philologie daalde de Herr Comthur geheel tot het niveau
van een ellendig rondzwervend Hollandsch doctortj e af. Hij
was zoo gul, zoo levendig, zoo hartelijk als ik het slechts
wenschen kon . Met ongehuichelde deelneming vroeg hij
naar alles, wat er to Leiden gedaan en gedreven werd, naar
U, naar Prof. G e e 1, naar Prof. K a r s t e n, naar C o bet .
1) Zie dit spreekwoord bij A r i s top h a n e s Nub . 910 ; de zin is
uw schelden is mij een eeretitel .
2) Prof. G. H e r m a n n to Leipzig, - niet to verwarren met den
vroeger (p . 218) vermelden K . F. H e r m a n n.
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Hij vertelde mij veel van zijne laatste brochure over de
Theogonie en de vijfregelige strophen . Gelukkig dat ik
hier een weinig op mijn terrein was, omdat ik dezen zomer
ijverig de uitgave van Prof . v a n L e n n e p had bestudeerd.
Over deze uitgave trok Her m a n n de schouders op en
vond, dat het boek eene halve eeuw to laat gekomen was .
Het deed mij zeer, om mijn ouden leermeester, dat ik hem
in gemoede gelijk moest geven . Van zijn lang beloofden
A e s c h y l u s is hij nog vol. Zoo hij slechts, zegt hij, een
half jaar den tijd had ! Maar algemeen gelooft men, dat
hij dat half jaar tijd wel zou kunnen vinden, maar tegen
de uitgave opziet, omdat bij den gang, die de wetenschap
heeft genomen, zijn apparatus niet toereikend is 1). Ik had
mij den ouden scherper gedacht ; maar zijne oordeelvellingen
waren zeer gematigd, zelfs over G r u p p e 2). Alleen de D i nd o r f e n waren zijne betes noires, en het was kluchtig om to
hooren, met hoeveel ijver de Oude heer vertelde, dat de
,eene Din d o r f de philologie verraden had voor
spoorwegactien .
H a u p t heb ik vergeefs in Leipzig trachten to bezoeken . Hij was niet in stad. Om W e s t e r m a n n heb ik
mij niet bekommerd .
Te Dresden was ik ongelukkig op eerste Kersdag .
Zelfs voor geld was er geene mogelijkheid de galerijen geopend to krijgen . Bij mijne hartstogtelijke ingenomenheid
met schilderijen kostte het mij veel, mij eene lang gekoesterde wensch to ontzeggen . De Nacht van C o r r e g g i o en
R a f a e 1 s Madonna zijn alzoo voor mij een groot geheim gebleven . De bibliotheek heb ik door bijzondere guest gezien
en er zelfs voor mijn historischen arbeid een en ander
gevonden, dat mij interesseerde . Maar eer ik verder ga,
moet ik u toch eens iets vertellen .
Waar ik in Duitschland eene bibliotheek bezoek, zijn
1) Eerst na zijnen dood is in 1852 de uitgave bezorgd door zijnen
schoonzoon H a u p t .
2) 0 . F . Gruppe (1804 1876), sedert 1844 buitengewoon hoogleeraar to Berlijn . Er zal hier gedoeld worden op zijne Tragische Kunst
der Griechen (1834) en Ueber die Theogonie des Hesiod (1841) .
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mij altoos twee schimmen vooruit . De eene beg roet ik als,
een goeden genius en accipio omen . Jammer slechts dat
ik overal niet de persoon, maar zijn Fi'a w hov vinde, d.i. eene
herinnering van hem aantref en een vriendelijk woord over
hem hoore. Set is Prof. Gee 1, wien geheel Duitschland
niet alleen als geleerde eerbiedigt, maar ook als een voorbeeld beschouwt, hoe een bibliothecaris door humaniteit
en liberaliteit op duizenderlei wij zen de wetenschap kan
dienstig zijn . De andere is
raad eens
de baron v a n
Westreenen van Tiellandtl) . Die man heeft op iedere .
Duitsche bibliotheek de sterrenhemel laten bewonderen,
die op zijn borst prijkt, en de Duitschers hebben hem bejegend met al die Ehrfurcht, welke zij von Haus aus voor
een gegalonneerden rok en een kamerheerssleutel gevoelen .
Eerst als ik vertelde, dat die man bij ons onder de geleerden zoo hoog niet aangeschreven stond en dat hij hoofdzakelijk daardoor bekend was, dat hij de Hollander was,
die naast den Koning zelven de meeste ridderordes bezat,
kwamen de tongen los en zij bekenden, dat zij hem toch
wel om zijne pretentie bespottelijk hadden gevonden . Want
overal was de baron verschenen met een kam erdienaar op,
eenige passen achter hem, die een schrijfcassette onder
den arm droeg . Zoo dikwijls de baron een merkwaardige
incunabel vond of eene andere bibliog raphische curiositeit
vernam, trad op een wenk de knecht nader, sloeg de cassette open : de baron maakte zijn aanteekening, gaf de
cassette terug, en de J a s m i n verwijderde zich weder op eerbiedigen afstand . Vertel toch, Hooggeleerde Heer, in
Holland zulke dwaasheden voort ! Mijn berigt steunt op .
het gezag van twee knappe bibliotheoarissen, S c h u b a r t
to Kassel en N e u m a n n to Leipzig . Het is hoog tijd, dat
zulke kwasten als deze en 's G r a v e n w e e r t 2) weten, dat zij.
ondanks hunne titels gerenieerd en uitgelagchen worden,
1) Wiens naam in herinnering is gebleven door het door hem aau
het Rijk gelegateerde Museum Meermanno-Westreenianum to 's Gravenhage2) J a n v a n ' s Gtr r a v e n w e e r t (1790-1870) . Van zijne vele werken
zijn het meest bekend zijne vertaling van Homerus en Het Noorden en
het Oosten . Reisherinneringen (Amet. 1841) .
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zoo dikwijls zij zich buitenslands als de corypheen onzer
iiteratuur en wetenschap uitgeven .
Zoodra ik to Breslau aankwam, wendde ik mij tot
H a a s e, aan wien ik eenen aanbevelingsbrief van S c h n e idewin had ; door Haase kwam ik bij Schneider 1) . De
vele en goedgemeende vriendelijkheid, die ik van beide
genoten heb, kan ik niet genoeg roemen . H a a s e lag en
lig t nog deze dagen met den Minister E i c h horn overhoop,
omdat hij zich in het adres der Breslauers aan de Koningsbergsche universiteit krachtig voor de onaf hankelijkheid der philologie had uitgelaten 2) . Op die uitlating is een
verhoor g evolg d . Op dat verhoor eene nadere verklaring
van H a a s e, waarbij hij aanwees dat hij vooral zekere
partij in het oog had, die de wetenschap der Ouden
tot een zeker dilettantismus wilde beperkt hebben, en dieper
indringen in den geest der Ouden als onbestaanbaar met
Christelijke vroomheid beschouwde . Op deze verklaring is
van wege den Minister een Verweis gevolgd, dat aan
H a a s e door de universiteitsregter voorgelezen is . Op dit
Verweis een brief van H a a s e, waarin hij zijn leedwezen en
onderwerping betuigt, maar tevens verzekert dat hij zijne
meening niet kan terugnemen, omdat de Senaat hem op
zijne verzoeken eene verklaring gegeven had, dat hij in het
adres over het g eheel hunne meening had uitg edrukt zonder
echter in to staan voor de uitleggingen, die aan de woorden
van H a a s e konden gegeven worden of in de publieke
opinie en in de dagbladen werkelijk daaraan zijn gegeven .
Hierbij zal het nu blijven . Want zooals het gaat : in de
Senaat trekken de slijmgasten, de jonge professoren, die
carriere willen maker, en eindelij k de gansche Katholij ke
faculteit de banden van H a a s e af . Buitendien wil de
1) K . E . S c h n e i d e r, geb . 1786, vooral ook bekend door zijne uitgave van Plato's Republielc .
2) H. G . F. C . H a a s e, toenmaals eerst buitengewoon hoogleeraar
to Breslau, was in 1836 tot vestingstraf veroordeeld -geworden en was in
deze jaren druk bezig met het voorbereiden eener uitgave van de Latijnsche en Grieksche krijgsgeschiedschrijvers . Over de Konigsberger aangelegenheden zie boven p. 216 .
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Minister het niet verder drijven . M e i e r to Halle 1), die in
dezelfde ongelegenheid om dezelfde reden vervallen is, heeft
kopij van het hem voorgelezene Verweis gevraagd . De
Minister heeft het officieel geweigerd, met bij voeging N.B.,
,,dasz er sich alle weitere Bemerkungen in dieser Sache verbitte." Als UH.G . alles, wat ik hoor en zie, wilt en zaagt,
zoudt ge hebben kunnen begrijpen, hoe vurig ik uwe pogingen
heb toegejuicht, toen men mij uit Amsterdam schreef, welke
pot daar to vuur was gezet en hoe UH .G. de brij had bedorven 2) . Ik wensch u en mijn vaderland geluk met een
uitslag, die voor de wetenschap heilzaam is . Maar in Pruissen
waart gij zeker met uwe oppositie niet zoo gelukkig ge-

1) M . H . E . M e i e r, geb . 1796, nog heden vooral bekend door zijn
boek over de Attische procesorde, dat hij in 1824 met S o h o mm a n n had
uitgegeven .
2) Dit doelt op het plan, om D a Cost a ale buitengewoon hoogleeraar aan het Athenaeum to verbinden . Blijkens de notulen van B. en W.
van Amsterdam (vlg . vriendelijke mededeeling van Mr . W . R . V e d e r)
richtten Curatoren zich over deze zaak 14 Sept . 1844 tot B . en W . De
bedoeling was, dat aan Prof. B o s s c h a op diens verzoek de behandeling
der klassieke auteurs zou onttrokken worden, terwijl D a Costa die zou
overnemen . Doch B . en W . besloten (na een breed gemotiveerd verzet
van den wethouder IL e a e 1 op 29 Oct .) den 12 Nov. geen voorstel to
doen . Den 18 Nov. werd in een adres van Prof . D . J. v a n L e n n e p
en 52 anderen aan den raad op de benoeming aangedrongen (zie hierna
p . 255) ; Curatoren ondersteunden dit 14 Jan . 1845 . Den 5 Maart 1845
werd er in den raad nog over de zaak gediscussieerd ; maar B . en W .
volhardden in hunne weigering om een voorstel to doen . Blijkens de
Brieven van D a C o s t a, I p . 188, 197 was het adres van Prof . V a n
L e n n e p het antwoord geweest op eene anonyme circulaire, bij de raadsleden aan huis bezorgd . Ik meende aanvankelijk, dat dit stuk van Prof.
B a k e was uitgegaan . Doch de lectuur van de autobiographie van Mr . H .
J . K o e n e n, destijds wethouder en curator (mij door zijn kleinzoon
en naamgenoot welwillend vergund) heeft mij overtuigd, dat B a k e' s rol
een andere is geweest . Bij het verzet van het Doopsgezinde Seminarie
tegen het plan ,kwamen", volgens de autobiographie, ,pogingen der Letterkundige faculteit van Leiden, wear men het uitzicht op een professoralen
leerstoel voor den jeugdigen C o b b e t (sic!), die zich in dat vak bijzonder
onderscheidt, wensohte open to houden . Inzonderheid de hoogleeraar
B a k e moet zich scherp in then geest hebben verklaard, vooral bij den
heer Burgemeester ."
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die het stadhuis mijner vaderstad tapisseeren .
Ik zou H a a s e onregt doen, zoo ik zeide dat hij gebukt
ging onder de ongenade des Ministers . Hij is vurig, jong,
vol van cooed, bijna brutaal . Ook heeft hij eene zure
ondervinding achter den rug . Hij is in de demagogische ,
bewegingen ingewikkeld geweest, en heeft een jaar lang to
Erfurt gevangen gezeten . Toen heeft hij zeer kommerlijk
zijn leven onderhouden door artikels voor de groote Ency
clopedie en voor Literatur-zeitungen geschreven . Na zijn
ontslag is hij naar Parijs gegaan, en heeft daar de fragmenten van P o l y b i u s ontdekt, en Z o n a r a s voor het Corpus
Byzantinorum bewerkt . Tevens heeft Did o t dadelijk de
hand op hem gelegen en hem zijns ondanks, maar om den
broode voor zijn .e Series Auctorum Parisina ingespannen .
Zijne hoofdstudie is echter sedert jaren, de Grieksche en
Latijnsche Tactici uit to geven en to commentarieren .
Daarin kan UH .G. hem misschien behulpzaam ziju, en in
dat geval zoudt gij tevens mij, die aan H a a s e veel dankbaarheid schuldig ben, op nieuw zeer aan u verpligten .
W y t t e n b a c h spreekt namelijk in zijne aanteekeningen
op Julian Orat . en Const. p . 34 c . van aanteekeningen
van Valckenaer op Polyaenus, denkelijk op den rand
eens gedrukten exemplaars geschreven . Die aanteekeningen
zijn niet op de Leidsche bibliotheek voorhanden ; maar hetkon mogelijk zijn, dat zij in het bezit geraakt waren van
den heer L u z a c . Het verzoek zou das ziju, of UH .G. daar
eens naar wilde informeren en uwen invloed aanwenden
om die to laten afschrijven . Gaarne zou H a a s e, wanneer
hij Tangs dien weg die aanteekeningen bekomen kon, de
onkosten vergoeden .
Zoo vurig als H a a s e is, zoo bedaard voorzigtig en
bijna schuw is Prof . S c h n e i d e r . Ik heb voor dien man
veel eerbied en achting . Ten eerste omdat hij mij een
nuttige les heeft gegeven, om mij wat gematigder over den
P l a t o van B e k k e r uit to laten . Ik ben met die uitgave
zelve maar half tevreden, en omdat het in Duitschland aan
de orde van den dag is alle handen op het hoofd van
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loodje er bij . Daarop volgde eene vriendelijke vermaning
van S c h n e i d e r, die met veel onderscheiding van B e k k e i s
tact en B e k k e r' s dikwijls zeer volledige en praegnante
kortheid sprak . Dat vond ik respectabel, omdat toch
S c h n e i d e r door zijne uitgave der Republiek B e k k e i s
gezworen antagonist is geworden . Ik geloof niet, dat er een
keuriger, geduldiger, scrupuleuser philoloog dan Schneide r
to bedenken is . P 1 a t o is zijn Finis bonorum en nu werkt
hij Proclus, Plotinus, Hermias, Chalcidius, Them i s t i u s, J o . Phi l o p o n u s en al die onaangename heeren
met taaij e vlij t door, verbetert ze, waar hij codices kan
magtig worden . Een nieuwe editie van Pro c 1 u s in Timaeum
heeft hij gereed naar een Munchener Hs . Een proeve
daarvan heeft hij dit jaar als program medegedeeld en mij
ten geschenke gezonden . Thans hoopt hij smachtend op
Cob e t' s S i m p l i c i u s . En dat alles waarom ? Om zoo op
het spoor to komen van een ouden vulgaattext van P 1 a t o,
die tot de tijden dier Neoplatonici etc . opklimt . Hij weet
reeds vooruit, dat die text niet zoo goed zal zijn als die,
welke in sommige codices, zooal s in den Regius, voor on s
ligt. Maar bij zijne keurigheid wil hij geen stap doen,
zonder de hoogstmogelijke diplomatische zekerheid. „Met
Plato", zeide hij mij, ,begint het nu een weinig dag to
worden : met .A r i s t o t e l e s is door Bekker's eilitie de
schemering pas aangevangen ." Zulke verzekeringen zijnn
ontmoedigend, wanneer men ze van een man hoort, die zijn
gansche levee op P 1 a t o gebroed heeft . Ongelukkig heeft
ook hij voor D i d o t de uitgave van P l a t o op zich genomen . Daarin kan hij toch al die grondige en uitgebreide
studie niet aan den man brengen .
In Breslau werk (ik) rustic, en getrouw voort aan mijn
historischen arbeid. Hoezeer mij die tegenvalt en hoeveel
onderzoekingen ik noodig heb bij iederen stag to doen, ten
einde iets blijvends to leveren, zal u Prof. G e e 1 kunnen
mededeelen, wien ik daarover een en ander geschreven heb .
Toch zie ik een eind aan mijn werk. Maar ik moet dan
het besluit nemen niet voor then tijd naar Weenen to gaan,

241 --waar het voor ieder geopend Keizerlijk archief mij met
nieuwe hulpbronnen dreigt to overstelpen . Er is op dit
punt een strijd tusschen mijn geweten als auteur en de
verpligting, die ik aan Holland en mijne weinige getrouwe
vrienden daar heb, om weder iets van mij to laten hooren .
Intussehen krijgt gaande weg mijn philologische horizon,
of laat ik liever zeggen krijgen mijne philologische plannen
bepaalder omtrekken . Wat ik in Holland zijnde met Michael
A p o s t o 1 i u s voorhad, heb ik gladweg opgegeven . Prof.
v o n L e u t s c h is er mede bezig, en daar ik nu toevalligerwijze iets van de staat der kwestie weet, zie ik rond wat
ik er voor vied en deel hem eerlijk alles mede 1) . Maar mijn
oude plan op de Placita philosophorum van den P s e u d oP I u t arch u s heb ik niet opgegeven . Eene ontmoeting met
Prof. K r i s c h e , then ik eindelijk bij een later bezoek to
Gottingen heb aangetroffen, heeft mij daarin versterkt . Na
mijne vorige brieven zal UH .G. er zich over verwonderen 2),
rmaar wij zijn gescheiden, on ne peut mieux . Ik beloof u,
dat ik mij niet heb laten slaan : K r i s c h e heeft zelfs
eenige punten toegegeven en andere in twijfel gelaten . Over
de meeste hebben wij elkander beiderzijds beter verstaan .
Alles zonder eenige gal of scherpheid . Want K r i s c h e is
een regt goede vent .
Over twee punten konden wij het
niet eens worden, omdat het een verschil van principes
geldt . Ik heb namelijk nog altoos de overtuiging, dat hetgeen wij van de voor-Platonische philosophie weten, over
het geheel nog niet diplomatisch zeker en nog niet volledig
genoeg is, om daaruit het systeem der onderscheidene wijsgeeren to construeren en de onderlinge zamenhang dier
systemen aan to wijzen . Op dit punt deelt K r i s c h e mijn
gevoelen niet, evenmin als op het andere, dat .A. r i s t ot e 1 e s ,, wien het aan de orde van den dag is hier in
Duitschland hoog to tillen, wegens kennelijke partijdigheid
1) Met zijnen ambtgenoot S c h n e i d e w i n is E . L . v o n L e u t s c h
de uitgever der Paroemiographen ; in het voorbericht van het tweede
deel, dat eerst in 1851 is versohenen, maakt hij gewag van de door B a kh u i z e n van den Brink verleende hulp .
2) Zie hiervoor den brief No . 4 .
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en nijd geen zoo getrouw berigtgever is, als waarvoor hij
in onze dagen doorgaat. Misschien is dat wel een Hollandsch
vooroordeel, dat gedeeltelij k door L u z a c 's Lectiones A tticae 1)
bij mij ingeworteld is . Toch was het mij een troost, dat
Prof. R i t t e r (de schrijver van de Geschichte der Philosophie 2)) wien ik to Gottingen insgelijks bezocht, ook een
weinig lachte met de heerschende Peripatetische dweeperij .
Maar Kris t h e zoowel als Br a n d i s zijn van eene andere
meening, en misschien toont mij voortgezet onderzoek, zooals op onnoemelijk vele andere punten, dat ik dwaalde .
Met K r i s c h e heb ik voorts mijn plan omtrent de Placita
philosophorum besproken en hij was er zeer mede ingenomen . Ik heb zelfs aan hem eene idee to danken, dat ik
noodzakelijk voor mij zelven uitwerken moet . Het is namelijk
niet onwaarschijnlijk, dat de geschiedenis der vroegere wijsbegeerte bij de Alexandrijnen tweeerlei bijzondere leertypus
hebbe aangenomen, zoowel in vorm als zamenhang, naarmate
zij in eene Peripatetische of eene Stoische school werd
voorgedragen . Dit na to spooren is van hoog belang, om
over den oorsprong, misschien zelfs over de interpolation
van het boek van P 1 u t a r c h u s to kunnen oordeelen .
Maar bepaalde punter aan to geven is moeijelijk en bij
K r i s c h e zelven was het niet meer dan eene schemering .
Prof. Bake, dacht ik bij mijzelven, wien bij zijnen P o s id o n i u s 3) zeker de zaak niet ontgaan is, zal mij misschien
kunn en helpers of ten minste den zekersten weg kunnen
aanwijzen om tot een resultaat to komen . Ik verlang vurig,
dat uw antwoord deze zekere verwachting bevestige .
Dit staat dus op den voorgrond . Werwaarts ik ga,
eerst naar Weenen, dan misschien naar Italie, zie ik rond
1) J o h . L u z a c, de opvolger van V a l c k e n a e r to Leiden, de
groote vereerder en vriend van John Adams ; hij is in 1807 bij de
ramp van Leiden omgekomen .
2) H e i n r. Ritter, geb . 1791, sedert 1824 buitengewoon hoogleeraar to Berlijn, daarna to Kiel, en in 1837 gewoon hoogleeraar to Gottingen. Zijne Geschichte der Philosophie versoheen, in twaalf deelen, van
1829 tot 1853 .
3) P o s i d o n i i R h o d i i Reliquiae . Collegit J . B a k e . (Lugd . Bat. 1810 .)
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naar codices van P 1 u t a r c h u s en wat met het bewuste
boek verwant is, van Galenus, Eusebius, Stobaeus.
Tot nog toe heb ik niet veel gevonden : want in de meeste
codices der Moralia ontbreken, zoo het schijnt, de Placita .
Intusschen loont, geloof ik, het nazien dier codices de moeite .
Want zelfs na de schitterende verbeteringen en conjecturen
van W y t t e n b a c h, is de tekst van vele Moralia nog beroerd . En D u b n e r is maar half to vertrouwen, omdat hij
zijne auctoriteiten niet opgeeft . Snap ik dus hier nog iets
goeds, het zal mij welkom zijn.
Een tweede hoofddoel
zullen voor mij de Platonische brieven worden . Hoe onecht
die ook zijn, er zijn toch zeker sommige onder, die misschien
zelfs tot de tijden van S p e u s i p p u s opklimmen . Als bijdrage voor de geschiedenis der Platonische philologie, als
documenten voor de Platonische traditie, zijn zij van onbegrij pelijk veel belang. H e r r nl a n n heeft ze dan ook trouw
gebruikt in zijne Geschachte ; maar met de theorie, waarnaar
hij hunne waarde of onwaarde schat, kan ik het niet regt
eens worden . Hier zal echter nieniand, zelfs S c h n e i d e r
niet, ontkennen, dat B e k k e r vrij lig tzinnig met den tekst
is omgesprongen . S c h n e i d e r heeft mij hoog opgegeven
van een bibliotheek, die zich to Raudnitz aan de Elbe
tusschen Praag en Dresden bevindt . Die bibliotheek behoort aan vorst L o b k o wit z en is door een van diens
voorouders, den geleerden B o l i s 1 a u s v o n H a s s e n s t e i n,
eenn leerling van M a r s i l i u s F i c i n u s, gesticht . Behalve
een dertig a veertig Grieksche handschriften, die zelden
bekekeh zijn, bevindt zich daar een zeer schoone Plato,
door S c h n eider gedeeltelijk gecollationeerd . Die schat
voor sommige gedeelten van Plato dat handschrift gelijk
van waarde met den Codex regius. Zoo ik dus hier in
Breslau heb afgedaan, beproef ik audermaal onder gelukkiger
gesternte Dresden to bezoeken en steven van daar den Elbe
op naar Raudnitz . Van daar ga ik regelregt naar Weenen ;
want in Praag is, zoo ik hoor, niets .
Het was mij hoogst aangenaam to vernemen, dat mijne
collatie voor A p s i n e s u welkom was geweest . Het past
veeleer u to danken, omdat gij mij in de gelegenheid hebt
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gesteld u eene kleine dienst to bewijzen, en omdat ik
daardoor eene aangename kennis heb gemaakt, niet met
A p s i n e s, flog minder met W a 1 z, maar met den uitmuntenden Wolfenbuttler codex zelven . Gij zult weder
glimlagchen omtrent mijnen ijver voor dat handschrift . Toch
kom ik vrijer voor mijne overtuiging uit, sedert S c h n e id e win, die voor de fragmenten van S a p p h o en S i m on i d e s den D ion y s i u s vergeleken heeft, mij verklaard
heeft even gunstig over dien codex to denken . Eene andere
auctoriteit is die van den vroegeren bibliothecaris L a n g e r,
W y t t e n b a c h' s vriend, die zeker meer dan iemand zijner
voorgangers of opvolgers de schatten zijner Guelpherbytana
had doorkeken. Maar de proef op de som is, hetgeen ik
zelf bij het collationeren van D ion y s i u s H a l i c a r n a ss e n s i s heb ondervonden . Want tot D ion y s i u s heb ik
mij moeten bepalen, omdat zoowel voor D e m e t r i u s als
A r i s t i d e s mij to Wolfenbuttel gedrukte exemplaren ontbraken . Op D ion y s i u s Ars rhetorica vult de Guelpherbytaan b .v. zeer vol (omen onderscheidene lacunen van de
Vulgaat aan. Zoo b .v. cap . II, § 6 staat : El a' sixovx Tts

c Wv

9auroi

a v

ov i%aETal, orav

cal

a v

ov Ta)T v 6 Pa' 4X/4

Sylburg
en H . Wolf hebben zeer goed gesuppleerd : 7r6T w (of n-oA?w)
.t 2xo;r xap~a srai .
Want de Guelpherbytaan heeft achter
Tuxt,J : Too-co P.1XXov ;;'asa' a ai asr. Nog belangrijker is het aanvulsel cap. V, § 6. In de Vulgata staat : Ei ag rcwv ~;avi
xai 4C'vxov, p. ;

j.fav,

axxca 7roA2cas, a' ourw Tvx 4 .

9r posu zlf.L%l xorwv xal 7rposcpvz6rwv (rpo&vs'c6iirw?
7v 7rposiAvlxorcov ?)
(se.

;/
.
s"

&vs7raXac4 7rspl atTcb, sl7r6vres TO pt~ ~UAaxa~-

o'Ea'&al tj.6v0v £Irl TOVTWV TY1v a6 faY EaUTOIs, iU a zal 'roAAw apttlvw

Dat is barre onzin . Mijn codex reddert
Want hij leest dus : avE7rax&ccg 7rspl avrcc v El7r6YTEs, Eis

7rpos To AoI7rov &so- &ai .

alles .

Mrov, cJs

eX7riao; Tl xal a67-0i !'xovTES, To

(rot?) f21 puAax& ~ oTEa- &ac x.r .A .

xai El EUj3ouAos

T0vT0

zaTa X 1io'of,EY

;/
TO

Cap . III, § 4,

;,
R afxaios ' ow~pcwv si'4, Ta app.6covnz 7rpoa'w7ra, Tov OErusoxMz, To

Er is nergens een punt, waaraan die
in het ijle hangende zin vast to maken is . Mijn codex heeft
'A picsia4v, ray (Nwxici a .

xal si 6,3 . i' aixxios vj o th
7rp6TNTa

x .T .A .

pwv si'4, 7rapa,3&AAEiv scald Ta appt6 'ovTX

Dat misschien wel ook niet het regte is
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(want mij dunkt, dat of Ira paga? .r1Ely of xara weg moet), maar
Loch weder den weg wijst om het regte to vinden . Cap .
VII, 3, EITa alacopcav ip£ii 5 w xp£ITTWV oLTOs wv Ex£fvwv, Elabal
xal rx rx 571 x .T .4 . De Guelpherbytaan heeft Eira acaC .
Ep£Tg O0- w xp£JTTwv

OLTos 6,xElvwv,

700-OUT-CO

Eindelijk nog cap . III, § 3, 'A7ro
--

7rpwTOV

pay a7ro no n- pltxovros

a£l

Ela£Val

aE ToUTOU

To

xal Taora .

lr£o' in Tons T0nous

t3-vos, 'ATixv, Eupth7r4v xal

TO6TOU aL niAly `E44wlxov ~ j3c pf3apov .
Bitter heeft onder
anderen S c h o t t in zijn commentaar met de constructie
gehaspeld . De Guelpherbytaan heeft weder eene perfecte
eZln ~' : a7r0 TOU 7rEplEXoVTOs TO` t~'vOs, 'Alas, Evpw7r3's, xai Tovrou
aL 7rccAly £l ' EAA4V IxOV j (3a p j3a pov .
Op andere plaatsen wijst
de Guelpherbytaan een hiaat aan, waaraan in de vulgaat
niet gedacht is, b .v. cap . IX, 5 (vers fin .) 6 oiiv - g1taZP~pcwv,
ai 46 ; Jsly 6 ro AG7r4S xal a6tJpc~wva £auro' M 'c v . Tusschen 4v7r4y
en xal hiat codex, en als ik de plaats bekijk, geloof ik inderdaad dat er een participium uitgevallen is .
Ik heb hier eerst to Breslau gelegenheid gehad mijne
collatie met de zoo ik geloof laatste editie der Ars rhetorica to vergeleken, die van S c hot t . S c h o t t heeft geene
codices er bij vergeleken en er dan oak jammerlijk hier en daar
mede rondgescharreld. Toch zijn, dunkt mij, enkele emendaties zoo voetstoots to maken (aithans met hulp van
mijnen codex), dat het mij verwondert, dat zij niet gemaakt
zijn . Mag ik er hier nog eenige voorbeelden bijvoegen
met voile vergunning aan UH.G . om mij uit to lagchen,
wanneer ik bokken schiet ?
Cap . II 3 . Vulg. lectio .v
;,476 ov To av&pccnslov Ex r3 pcc~Ews
&
xal xolvwvfas Toy yaptou daiVarOV ytyov£v - c3o'7cEp cpw s avanrOpCEVov

xai

alapcivov xal rors

pL :;7roTE dTOTgEVVUp.EVOV

pLaTwv, 06ag cT4puhTwv

i7rl7'1VOptivols, Tq 7'EVVJ6El Toy

xal TooroV av
TlvWV

Tls

d44' a6 7q;

av&pwirou, xal

hrol -- tpavov --- oti XP4Tqs Qi6Ews

xal

T0I! 9/ EVOUy .

Voor het laatste leest S c h o t t : xal Too yapcou sine sensu,
de Guelpherbytaan to refit : ~va-£ws Tou y tvous (sc. avapwnslou) .
Maar alapcivov en pc~ a7roT3EVVupr£vov is buitendien eene onuitstaanbare tautologie . Lees voor alapdvov, alaalaopc£vov, het
eigenlijke woord bij de lampadophorie, zooals in de Repntblien van Plato : Aat.niaas txovr£s
alaawo ouoly lMU ;ols .

-- 246
Cap . IX

5 rqg araTsipag P) airia ;avEpa T :r) a- vvExovrc .

voov t%ovTi

Lees :

Cap. IX ibid . lager . Er wordt g ehandeld over het
voordragen van iets, waarvan men het tegendeel wil . rooro

116 oUV scai of pcsxErccvrEg i'a'ari . orav yap Tcg 7rpo6A&s' r,~ /3ouA,vj
a ff uwv a7ro&avEw, ovasig avrov a7ro&avtw f3o6xsnxi, a?Aa ra bavria
(3ozRsrac, cv x yv . S c h o t t verklaart p, a Ercovreg door : audien-

ces, qui rem accuratius perpendunt . Maar ten eerste heeten
1te s ,r vrEg bij D ion y s i u s altoos degene, die opstellen voor
=de oefening maken, in tegenoverstelling van sprekers, die
over een wezentlijk bestaande zaak handelen : zooals b .v.
cap. X 5 [isAETWV reg overstaan tegen cwg aAv cog MyovrEg. Ten
tweeden komt in de volgende periode eene allerlelijkste
,en aliage subj ecti, daar toch consequenterwij ze nrpoTEA&4,
f3o(RErar, 306AErac, Aty ec hetzelfde subject moeten hebben .
De Guelpherbytaan leest ook hier weder (rectissime!) niet
ovasig avrov, maar o6asig avrcw, namelijk rcvv p.e sTCVVrwv .
Maar nu kan Loch dit woord niet blij ven . Er moet spraak
zijn van menschen, die om zich uit den nood van to sterven
-te redden, in den raad om den dood komen vragen. Zouden
wij niet voor ptsAErc"cvrsg met een ligte omzetting lezen
moeten Ag4&rrovrsg 2
Cap . IX § 13. Er wordt gesproken van het optreden van
B r i s e i s bij het lift van P a t r o c l u s . De vulgaat heeft

Evaeiuvvrac 6 noivirijs a- o~iav y vvaixog by d xlt 4,- uaipoo ~nairova- 4g rag

rqg yvvaiuog 67roarxEa -Erg xai aia ro6ro &p4au aixii' AEyova - 4; npog
'Axc W a' HarposcM u .r .A . Van rqg yvvaczog heeft S y l b u r g

Too aavovrog 6 Toax . gemaakt . lk heb overigens diep respect
voor S y 1 burg, maar hier heeft hem zijne gewoone schranderheid verlaten . Als de man dood is, is het wel Ev axc q'
zacpoo (God beter 't) om z ij n e beloften in to vorderen .
D ion y s i u s zegt ook duidelijk, dat de a pgvog eigentlijk
* chi 11 e s gelden moet . Mijue verandering is, geloof ik,
zeer gemakkelijk : de Guelpherbytaan komt mij met a natrova- s1g
voor Enairova-4g to hulp. Lees : Eva . 6 noc4rvig a-oC iav rvig
yvvacuog Ev dx Iu4, xalpoo iTarro6a - 4g rag yapcscag 6nroa-Xia-Eig,

namelijk het huwelij k met Achilles,
beloofd had.

dat haar P a t r o c l u s
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Zooals ik zeide : ik ben regt blijde met mijne collatie,
maar ik weet nog niet, wat er mede aan to vangen . Om
haar geheel op zijde to smijten, daarvoor levert zij to veel
goeds . Om er nu reeds iets mede aan to vangen, daartoe
ben ik buiten staat, omdat ik twee dingen mis : de Aldijnsche
rhetores, en eene collatie der Parijsche codices Regii et
Colbertinus, die met den Guelpherbytaan eenige verwantschap moeten hebben .
Hier heb ik voor mijne collatie op
de Compositione verborum de uitgave van S c h a e f e r (die
diplomatisch niets oplevert) en die van G o e 11 e r ter hand
genomen : buiten dien is hier op de Rehdigerana een excerpt
van de Compositione verborum, zooals er ook to Venetie
en to Florence zijn moeten . Dat is door S c h n e i d e r en
P a s s o w in bet Museum Crit . Vratisl . allerkeurigst vergeleken . De editie van G o e l 1 e r , die ik mij aan g eschaft
heb en die (Goddank!) eindelijk eens weder naar de Aldijn
bewerkt is, levert uitmuntende subsidien .
Het best zal
zijn, dat ik overal rondsnuffel, waar ik wat van D ion y s i u s
H a l i c a r n a s s e n s i s vinden kan, en dan eens afwacht tot
ik to Parij s kom om die codices to zien, welke H u d s o n
zeker vlugtig en onvolledig heeft vergeleken . Zelfs R e i s k e !
is hem daarover hard gevallen .
Maar dan komt nog die
fatale quaestie over den aart en de authentie dier Ars
rhetorica. Ik heb nog Been tijd gehad om a tete reposee
de redenerin g en van S c h o t t na to gaan ; maar dat zal
ieder hem wel toestemmen, dat bet boek zooals bet daar
ligt geen geheel uitmaakt en sommige gedeelten niet van
D i o n y s i u s kunnen zijn . Het slimste is, dat ik daardoor
aan bet twijfelen ben geraakt ook omtrent bet boek de
Compositione verborum . Het Rehdigeraansch manuscript is
ook een epitome, maar dat Loch een geheel uitmaakt
wie staat er voor in, dat bet boek dat wij hebben het
eigenlijke echte zij ? De Codex Monacensis van G o e l i e r
sluit zich op een in bet oog vallende wijze aan bet Rehdigeraansch epitome aan. Door de vergelijking van cap . VIII
en IX der Ars rhetorica in hunne onderlinge verhouding
ben ik bitter in bet onzekere geraakt . In de Composition
verborum c . III is b .v .

Eva aE

.~
p

a6fw,

~aTb,

avair6asizra MEysn'
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mij zeer verdacht . Het zou mij niet verwonderen, zoo ergens
brutaal weg d 4a- w stond . R e i s k e heeft Tca'nv willen maken;
maar Oxa•nv staat overal kritisch muurvast . Ik interesseer
mij thans dubbeld aan uwe uitgave van AA p s i n e s ; want
ik herinner mij, dat daar zoo ik meen ook de Cod. Reg.
znaar zeker de Aldijn en de Guelpherbytaan plaatsen hebben,
waar midden in den tekst gesproken wordt van A p s i n e s
in den derden persoon . W a 1 z heeft er die uitgesmeten .
Het is zeker mog elijk, dat zoo iets scholien zijn : ik heb er
dezer dag en nog eene proeve van gehad. Maar dat uitsmijten is ook de ultima ratio . Mij geeft zoo iets eene
huivering omtrent de authentie en integriteit van het boek,
dat ik voor mij heb, zelf. Daar ik nu in D i o n y s i u s op
dergelijke moeijelijkheden ben gestooten, verlang ik onuitsprekelijk van u to leeren : hoe het eigentlijk met die
~t-pxy~~arsT 1 der Rhetores gegaan is en welke verandering
de vorm, waarin zij tot ons zijn gekomen, al of niet kan
hebben ondergaan . Is het to brutaal gevraagd, wanneer ik
wensch to mogen anticiperen op hetgeen gij daarover in
het publiek zult mededeelen, of op zijn hoogst van u eenige
wenken verzoek, hoe ik hier door eigene studie tot eenig
resultaat kan komen ? Ik wenschte slechts, dat ik to Raudnitz
of to Weenen nog iets moois voor uwen AA p s i n e s vond .
Wat UH .G. mij van de plaatsing van uw extract in een
Duitsch tijdschrift schrijft : ik ben natuurlijk meer dan
bereid alles to doen wat gij mij opdraagt . Maar uw gezag
geldt in Duitschland veel meer, dan de vriendelijkheid voor
mij . B erg k heeft mij slechts in vago voor zijn Zeitschrift f it
A lterthumswisse-n-schaf t willen enroleren . Wat ik daar schreef
; want het wekt bij mij eene aangename
is geen compliment
gewaarwording, hoe, ondanks de uaijver in het publiek, de
Duitschers hooge achting voor de Hollandsche philologie
koesteren. Intusschen nogmaals : tot alles wat gij mij opdraagt ben ik volkomen bereid .
Hier zijn drie bibliotheken . De Universiteits-bibliotheek,
die in sommige vakken, b .v. in de geschiedenis, door de zorg
van den vroegeren bibliothekaris Prof . L . W a c h l e r inderdaad uitmuntend is . Handschriften zijn er in menigte van
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middeleeuwsche scholastieken . De Grieksche houden met
twee of drie op . Daaronder is een C 1 e o m e d e s . Hebt gij,
no- hart voor uwen ouden auteur 1), dan kan ik u daarom--trent het volgende mededeelen . Het is een complete codex, .
niet zeer oud, maar zeer zuiver geschreven zonder jotacismen en dergelijke akeligheid . Op den rand staan scholien,.,
tusschen de regels glossemen, en op enkele plaatsen staan
de scholien echter met eene aanwijzing midden in den
tekst . De eerstgemelde scholien en glossemen zijn op vele .
plaatsen bijna onleesbaar met eene roode verve, zoo het
schijnt, geschreven . Want mijne pogingen om de letters op.
to halen, eerst met galnotentinctuur, vervolgens met alcali,.
zijn ridderlij k mislukt . De tekst scheen mij overigens, met
uwe uitgave die vergelijkend, zeer correct . Ik sluit hier ,
eene proeve voor u in . Uit F a b ri c i u s zie ik, dat de
codices van C 1 e o m e d e s met allerlei scholien legio zijn ..
UH.G . kan hieruit oordeelen, of het handschrift eenige~
waarde voor u heeft . Zoo ja, dan wil ik het wel verder
voor u nazien en nog eens de roode letters onder de kuur~
semen. Want waar ik kom, denk ik zooveel ik kan aan
Holland en wat daar in de literatuur geleverd is . Snap ik
iets dat daar kan interesseren, dan is het mij welkom . Zoo ,
heb ik flog aan Prof. G e e 1 vergeten to schrijven, dat ik
in een Rehdigeraansch handschrift van S y n e s i u s geneusd
heb, maar dat in de bewuste plaats van D i o C h r y s o
s t o m u s of r67S ,,; uovrss stond, vast als een paal . Zeg hem
dat s .v.p.
De andere bibliotheek is de Rehdigerana : het locaal
is zoo urzheimisch als maar mogelijk is . Slechts tweemaal
in de week is zij een uur geopend . Het meeste en belangrijkste, dat daar is, is vergeleken ; S c h n eider en P a s s o w
hebben daaraan gewerkt, alsof zij voor niemand iets wilden
overlaten . Door den rusteloozen ijver van Prof . H a a s e
heb ik in een kort tijdsbestek vergunning van Burgermeister
en Oberbiirgermeister gekregen een paar codices naar mijne
kamer to halen. Die heb ik vergeleken . Eenige der Moralici1
1) Door B a k e uitgegeven in 1820 .
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van P 1 u t arch u s, een refit naar handschrift, misselijk
van jotacismen en andere schrijffouten . Op zijn best heb
ik uit de menigte varianten een stuk of zes goede lezingen
kunnen opvisschen, en waarschijnlijk staan die ook wel
elders. Het andere waren de Paroemien van Mich . A p o st o l i u, s, waarmede ik v o n L e u t s c h een dienst denk to
bewijzen 1) . Thans zit ik over een A, r i s t o t e l i s de Anima,
waarvan echter slechts het eerste boek aanwezig is .
De derde bibliotheek is die der St . Mag daleua-Kirche,
waar belangrijke oude boeken en incunabelen bij elkander
gebragt zijn . Door de vriendelijkheid van Dr . S c h o e nb o r n (die over den Lysiaanschen (?) Epitaphius en de
Oraties van G o r g i a s geschreven heeft) heb ik de handschriften wat nader kunnen bekij ken . Die ziju gering in
getal : misschien voor de geschiedenis van Bohemen belangrijk, maar een philoloog kan er niet veel vinden . Een
C l a u d i a n u s heet zeer merkwaardig ; maar ik denk mij
niet met dat peer in to laten . Voor mij zou misschien
een ander belangrijker zijn, zoo ik slechts moist wat het
was. Op den catalogus heet het, dat het een gedeeltelijke
A r i s tote 1 e s is ; maar dat is het niet . Het eerste gedeelte

is Ps e 11 us op A.ristoteles 7z- .Epl ippC.vwsias, het tweede
denkelijk een A .ristotelische commentaar van Them i s t i u s .
Het derde is een commentaar op de Auscult. physicae,
zoo het schijnt de vier eerste boeken . Maar het begin van
het eerste boek stemt volkomen met het begin van S i mp l i c i u s overeen . Pag. 2 vsa . ed . Aid
. van S i m p 1 i c i u s
vangt het verschil aan : de overige boeken eindigen en
beginnen anders . Het geheel schijnt eene verkorting van
S i m p l i c i u s to wezen . Mij ligt op de leden, dat het
P s e 11 u s is, wiens commentaar tot dusverre alleen in eene
Latijnsche overzetting gedrukt is . Maar ongelukkig staat
die Latijnsche overzetting alleen op de catalogus der Universiteits-bibliotheek : feitelijk is zij er niet aanwezig, waarschijnlijk door een vorigen custos gestolen, die de vrijheid
nam eenige folianten to veilen in vicum vendentem thus et
1)

Vgl . boven p . 240.
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odores et piper 1). Ik wacht nu nader berigt uit Berlijn,
waar B u s s e m a k e r 2) mij uit het daar voorhanden exemplaar
reenige plaatsen zal afschrijven . Is het P s e 11 u s, dan mask
ik het als ineditum misschien tot goeden prijs, wel to
verstaan in kopij . Is het eene verkorting van S i m p 1 i c i u s,
dan kan misschien deze notice C o b e t van eenigen dienst
zijn . Doch een Duitscher die C o b e t in Italie ontmoet
had, heeft mij verzekerd dat onze vriend den Hemel dankte,
wanneer hij ergens in eene bibliotheek kwam, waar hij
geen S i m p l i c i u s vond . Zoo stak hem dat werk tot in
de keel !
W •a t UH.G . mij van C o bet schrijft, interesseert mij in
de hoogste mate . Ik benijd hem niet alleen zijne onbereikbare knapheid, maar ook zijn gelukkig en greep . Kan
het schooner, dan de archetypes van A the n a e u s to
vinden ? Als ik slechts den archetypus van D ion y s i u s
H a l i c a r n a s s e n s i s vond, zou ik voeten hoog springen .
Ik begin daar to bedenken, dat Leiden binnen kort zijn
dies natalis viert. Do kronijk des jaars zal treurig geweest
zijn, met twee zulke ontijdige verliezen als Prof . W eye r s
en U y 1 e n b r o e k . Ik kende geen van beiden ; maar in het
bijzonder van U y 1 e n b r o e k heb ik letteriijk, zelfs onder
studenten, nooit anders dan goeds hooren zeggen . Maar
hetgeen ik voor eenigen tijd in het Journal des Debats bij
het berigt van zijnen dood las : ,qu'il etait le dernier qui
donnait encore quelque eclat a cette institution autrefois
si celebre, auj ourd' hui entierement dechue," de Leidsche
Universiteit namelijk, is Loch een gruwel . Zou dat berigt
van dienzelfden Mr . v a n G o b b e l s c h r o y zijn, die eenigen
tijd van to voren in hetzelfde blad had laten drukken, dat
geheel Holland wist, dat Koning W i 11 e m I niet meer dan
30 millioen had nagelaten ? ! !
Onder de persoonen, die mij met veel belangstelling naar
1) Horat. Epist . II 1 . 269 : de wijk, waar wierook, reukwerk en
peper verkocht wordt, - dus zooveel als aan den komenijsman .
2) U . C . B u s s e m a k e r, in 1835 to Groningen gepromoveerd op
eene dissertatie over den griekschen medicus 0 rib a s i u s , then hij in
.1851--1876 met D a r e m b e r g to Parij s heeft uitgegeven .
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S c h u l t z . Hij herinnerde zich met genoegen u en Prof.
E i c h s t a d t 1) op eene badplaats (ik meen Carlsbad) to
hebben aangetroffen en verzocht mij u, als ik u schreef, van
zijnentwege to groeten . Ik heb hem een paar keeren op
P h i l o m a t h i e aangetroffen, een gezelschap, waar Professoren en Doctoren van onderscheidene faculteiten elkander
alle veertien dagen ontmoeten en wetenschappelijke mededeelingen doen. Prof. H a a s e heeft mij daar gelntroduceerd
en met regt veel genoegen heb ik dat eenige reizen bijgewoond . Prof. S c h u 1 t z is een oud nog regt stevig overblijfsel van de oude rationalistische school, een Titanengeslacht, dat thans niet meer op aarde is, en zoo het er
was, zeker door den Minister E i c h horn uit Pruissen zou
verj aagd worden . Voor een jaar of vier is S c h u 1 t z in
Holland geweest, en daar geheel ingepakt door een' zijner ,
stelligste antipodes, Prof. Her i n g a 2) . Die man moet toch
eene buitengewoone tooverkracht hebben bezeten
Maar nu wordt het hoog tijd, dat ik u vergiffenis .
vrage voor een zoo langen brief, en die vergiffenis verdien,
door thans to eindigen . Mag ik echter u aan uw laatste .
woord houden, de belofte namelijk dat UH .G. mij spoedig
nader zal schrijven en tevens een billet voor uwe vrienden
to Weenen zal zenden ? Op beide, als de bewijzen uwer ,
onverzwakte en door mij zoo kwalijk vergoldene geneo enheid, .
stel ik hoogen prijs . Gij kent nu mijn reisplan . Tot in
het begin van Maart blijf ik hier (waar mijn adrses is bij Herrn
G 1 a s e m a n n, Schuhbriicke No . 8). Van daar ga ik naar .
Raudnitz, en na een kort oponthoud aldaar naar Weenen .
K o p i t a r is intusschen daar gestorven en wordt zeer be-een graaf, maar spijt zijn graaftreurd . Zijn opvolger is
schap k a n hij toch een goede bibliothekaris zijn .
1) H . K. A . E i c h s t a d t (1772 1848), vooral bekend als uitstekend
Latinist ; zijue briefwisseling met Pee r 1 k amp is medegedeeld in de tweedeuitgaaf van diens Horatii Carmina . p . XXXI.
2) J . E z. H e ring a, hoogleeraar to Utrecht . Zie over hem : C h r.
S e p p, Pragmatische geschiedenis der theologie in Nederland. p . 84 der
tweede uitgave .
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Togmaals beveel ik mij op mijn omzwerven aan uw
aandenken en uwe belangstelling . Met denzelfden eerbied,
met dezelfde dankbare gehechtheid als altoos blijf ik
tibi d evin ctissimus
Van den Brink.
P.S. Ik heb nog vergeten u to melden, dat de figuur,
die (ik) in mijne vorige collatie zoo goed mij mogelijk was
heb geconterfeit, mij later gebleken is niets anders to zijn
dan r i, waaraan de afschrijver voor de fraaijigheid zulk
een ongepasten krul heeft gemaakt . Ik heb hem later nog
eens op dezelfde aardigheid geattrapeerd .

N° . 11 .

J . BAKE AAN BAKHUIZEN VAN DEN BRINK 1) .

Leiden, 16 February 1845.
Amicissime !

Uw zeer belangrijke brief was mij hoogst welkom, en
ik ben er u dankbaar voor . Telkens doet gij mij alzoo het
gebeurde al meer en meer regrett4ren ; maar ook telkens
verblijd ik mij, dat gij aan de Duitschers door uw eigen
voorbeeld kunt toonen, dat er uit Holland nog wel g e d a c h t e
en b e g r i p kan voortkomen, en misschien ook een weinig
meer s m a a k dan zij zelven hebben . Wat zij zich verbeelden
meer en beter to hebben dan wij, is niets anders dan uit
hun humeur voortkomende, hetwelk, om honderd redenen,
niet in eene natuurlijke positie is .
Maar v66rdat ik op
een paar punten van den uwen antwoord, wil ik u liever
vertellen, dat ik v66r circa 14 dagen to Amsterdam Juffr .
T o u s s a i n t ontmoet heb ; en wanneer ik u zeg, dat ik
eene ruime zeer vertrouwelijke conversatie met haar heb
gehad, kunt gij wel nagaan, wie en wat daarvan het onderwerp was. Sta mij toe, dat ik ronduit mijn gevoelen zeg ;
moeiziek ben ik niet : maar om het hoog en innig belang,
1)

Antwoord op den voorgaanden brief No . 10 .

254
dat ik in u stel, moet ik voor deze keer eens onbescheiden
zijn . Hare beminnelijkheid heeft mij geheel betooverd
maar ik heb ook diep medelijden met haar lot . Wat is,
bij het blij ven bestaan van de betrekking tusschen u beiden,
haar vooruitzigt ? Bij de groote onwaarschijnlijkheid (om
geen harder woord to gebruiken) van uwe terugkomst en
plaatsing hier, kan men zich alleen eene chim6re ma-ken
van eene of andere s t a t i o buitenslands, eene of andere bepaalde betrekking, bezigheid, bedrijf, aan 't welk een g e h a 1 t
verbonden is, en dat u zou v e s t i g e n . Maar is daar kans,
op ? en, wat meer is, zoekt gij dat werkelijk ? Ik wil de
eerste vraag niet bepaald ontkennend beantwoorden ; maar
de tweede boezemt mij ongerustheid in. Vrij uit gesproken,
ik vermoed dat uw tegenwoordig vrij leven, terwijl gij zoo
geheel u kunt wijden aan de wetenschap, en een lust kunt
vieren, die 1 920 van uwe existentie absorbeert, u al het
andere niet doet vergeten, maar oneindig op den achtergrond doet plaatsen . En waaruit moet ik dat expliceren ?
daaruit, dat uwe affectie voor het engelachtige meisje meer
uit ijdelheid, dan uit uw hart komt . Harde wo-orden, zult
gij zeggen ! het zij zoo : maar z66 oordeelen wij, Prof . Gee I
en ik ; en ik verzoek u uzelf eens to onderzoeken op dat
punt, en met uwe eerlijkheid, die bij mij boven alien twijfel
is, to rade to gaan, of gij wel doet, wanneer gij haar lot
z66 van uwe onbestemdheid en zeer gedeeltelij ke attentie
laat blijven afhangen .
Ziedaar weinige woorden over een
onderwerp, waarover ik bladzijden vol zou kunnen schrijven ;
maar zij komen uit hartelij ke belangstelling in het lot van
twee wezens, die ik waarachtig lief heb, en op welker
kennis en vriendschap ik roem draag . Antwoordt mij nu
even rondborstig en zond er uzelven to misleiden .
Nu uw brief! Over de Katholijke questie ben ik het
geheel met u eens : zij moeten dat onder elkander uitmaken,
en ik blijf toeschouwer . Lets anders is de Jesulten-questie .
Tegen d a t gespuis moet men ten minste op de defensive
zijn. - Intusschen last u maar voor een Stock-Hollander
uitschelden ; maar toonen wij, dat wij o n z e manier hebben
van taken to behandelen en voor to dragen : die aemulatie

-- 255
Van H a a s e had
(ik beken het) sticht veel goeds .
S c h u 1 z mij to Kissingen reeds veel verteld (a propos, z e e r
mijn compliment aan S c h u 1 z , then ik zeer heb leeren
respecteren tegenover M a r h e i n e k e 1) ),
maar tot mijne
schande moet ik bekennen nog niets van hem gelezen to
hebben . Hij moet een dictaat van R e i s i g 2) uitgegeven
hebben, over Latiniteit : zoodanig suj et, dat een igzints onder
mijn bereik is, lokt mij altijd uit, om to onderzoeken wie
het beter verstaan, zij of ik ; en dan kijk ik scherp toe .
Wat het welgelukken mijner oppositie to Amsterdam betreft 3), moet ik u nog vertellen, dat V a n L e n n e p v66r
weinige dagen bij mij is geweest, en dat ik hem toen vierkant de waarb eid heb gezeg d en ad terminos non loqui
gebragt. Tot heden toe heeft het mij ontbroken aan de
gelegenheid, om ten gevalle van H a a s e onderzoek to doen
naar V a l c k (e n a e r's) aanteekeningen op P o ly a e v u s . Verzeker hem intusschen, dat ik er zeer gaarne mijn werk van
zal maken : de papieren van V (a 1 c k e n a e r), bij mijn
vriend L u z a c, zijn geheel voor mij disponibel, en ik zal
hem on_middelijk den uitslag mijner pogingen melden 4).
S c h n e i d e r komt mij, naar uwe beschrij ving, al to
angstvallig voor met Plato . Ik twijfel zeer, of men t o t i n
kle in i g h e d e n t o e, uit de Neoplatonici tot een tekst kann
concluderen . Ik zie dat aan de rhetores met de classici
en de oratores : zij cit4ren doorgaans vrij slordig. Intussehen
is die historische methode niet to v ersmaden : R u h n k (e n i u s)
beg on ook zoo met de Scholia .
Acheveer gerust en zonder overhaasting uwen historischen arbeid : ik offer mijn verlangen gaarne op aan uw
besluit om liever iets volledigs to geven .
Wat uw
different met K r i s c h e betreft : ik deel volkomen in uw
1) P h . K o n r . M a r h e i n eke (1780-1846), beroemd theoloog, die
in de voetstappen van H e g e l en S c hell i n g trad .
2) K . C h r, R e i s i g (1792-1829), vooral bekend gebleven door
zijne Vorlesungen uber Latei-nische Sprachwissenscha f t, na zijnen dood
door TI a a s e uitgegeven .
~) Zie loo ven bl . 218 .
4) ti' gl . hiervoor p . 239 .
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gevoelen, dat we de v66r-Platonische philosophic nog niet
kunnen construeren, en dat A r i s t o t e l e s stellig niet v o 1k o m e n to vertrouwen is . Omtrent het eerste punt kwam
het mij (salvo meliori) steeds voor, dat, al hadden we alle
die stukken i n t e g r a, zij ons weinig meer dan raadsels
zouden geven ; dat het onzamenhangende Schwarmereien
geweest zijn, gesproten, zoo gij wilt, uit eeu diep brein,
maar alle methode missende en nimmer een volledigen
complexus voorstellende . Daarom kan P 1 a t o, en kunnen
de lateren er mee s p e 1 e n . Dit is evenwel n iets reer dann
een flaauw v66r- of nagevoel . Bij P o s i d o n i u s (het is nu
35 jaar geleden) heb ik wel bemerkt, hoe de Stoici met de
vroegere philosophie evenals met H o m e r u s omspringen
door h u n n e interpretatie is alles van hunne gading .
Uw voornemen met de Placita philosophorum applaudisseer
ik van harte : zeer zeker is er na W y t t e n b (a c h) no- veel
to doen . Te Parijs nloet gij alles zelf zien : D ii b n e r is
een hubsch ventje, maar hij wordt daar verfranscht . Uwe
aanmerkingen op Dionysius Halicarnassensis moet
ik nog nazien (ik zit thans to studeren n i e t in mijn boekenkamer, en doe niets dan A p s i n e s!) Daarover this reader
het interesseert mij zeer : vooral ook uw twijfel omtrent de
Compositione verborum . Want ik heb dergelij ken twij fel to
onderzoeken in A p s i n e s . Bepaalds kan ik u niets mededeelen : maar recommandeer u twee recensien van W a 1 z's
Rhetoren, eene in de .Hall . Literatur-Zeitung van 1836, en
,eene andere van F i n c k h, in de Ifeidelberger Jahrbucher
van 1837 .
Ik voeg hier een paar biljetten bij voor Weenen . Den
heer E i c h e n f e 1 d zult gij in de bibliotheek vinden, een
zeer knap, geletterd man, uiterst gedienstig en solide . Prof.
E n d l i c h e r 1) is een levendig, hubsch man, then gij in zijn
huis (ik herinner mij niet in welke voorstad) zult vinden .
Zijne vroegere studien waren op Latijnsche Grammatici
thans is hij botanicus ! Zendt hem het biljet, en vraag voor
1) S t e p h. L a d i s I . E n d l i o h e r was een geleerde van ongemeene
veelzijdigheid. Behalve met botanie hield bij zich ook bezig met letterkundige onderzoekingen .
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en zult gij v o n Hammer 1) ook zien .
Om die biljetten gereed to maken moet ik afbreken .
Gedenk mijner, en blijf overtuigd dat ik zeer hartelijk
mij noem
tt.
J. Bake .

°

N . 12 .

J . GEEL AAN BAKHUIZEN VAN DEN BRINK

2).

Leiden, 17 February 1845 .

Redemisti tarditatem tuam, optime 3) ! en wie kan op
1000 van u hen antwoorden, als hij zoo pover is als ik,
tegenover z66veel rijkdom van denkbeelden en invallen
en zetten ? Ik wil u vandaag dan ook m aar vertellen,
dat ik uwen brief met dankbaarheid gesavoureerd heb,
onder het rooken van 21/2 cigaar,
en toen hij uit was,
merkte ik, dat ik hem n og een paar malen to lezen
had, wilde ik alles i n- h e b b e n en sommige dingen
kunnen beantwoorden . Ik dank u intusschen voor de details
van uwe werkzaamheden. Ik zal om H a a s e denken, dien
gij van mij g roeten zult, en hem herinneren dat wij bij
R i t s c h 1 's avon ds tezam en g eweest zij n en over zij n oude
veldslagen 4) en P o l y a e n u s gesproken hebben . Het zal wel
iets moeijelijker zijn, S c hne i d e r to helpers ; maar zoo
van L e n n e p mij den Codex Bongarsianus 5) weigert, dan
bewij s ik hem dat de heele T heogonie onderg eschoven is, en

1) Bedoeld is de beroemde Jos. freiherr von Hammer-Purgstall .
2) Deze brief, zonder poststempel, is blijkbaar bij den vorigen, van
Bake, ingesloten ; hij is het antwoord op den (verloren) brief aan G e e 1,
vermeld hiervoor p . 234 .
3) Gij hebt uwe traagheid goedgemaakt, beste !
4) Het woord „veldslagen" is niet duidelijk to lezen .
5) Blijkbaar bedoeld is de Amsterdamsche codex Bongersianus van
Caesar . S c h n e i d e r' a uitgave van C a e s a r verscheen to Halle in 1840
1852 .

258 -dan gaat hij dood . Uw bezoek bij den Comthur 1) heeft mij
geamuseerd ; maar het is nog niet genoeg, wat gij zegt, ,dat
men hem zijne praefatio voor de Phoenissae niet vergeeft" : de
Maar wat van
g e h e e l e editie zal i k hem nooit vergeven 2) .
P h i l o s t r a t u s, door K a y s e r uitgegeven, vindt gij ,voortreffelijk" ? Zijn Sophisten ? Kom, B a k h u i z e n, daarin is
het beroerde en het onberoerde zoo dooreen gehaspeld, dat
het geheel er toch beroerd •uitziet . Aan diplomatiekerigheid zal het zij n P h i l o s t rat u s niet ontbreken ; de
man zwoegt en heeft het mij dikwijls lastig gemaakt . Wat
C o b e t doende is, weet gij ; dat zij mij de posthuma D i o n e a
van den goeden E m p e r i u s op den hall schuiven, weet gij
ook 3) . Ik zit er mee, en het pak, een enorm pak papieren,
ligt reeds voor mij, en de 0 r i b a s i a n a 4) er naast . (Ik laat een
ijzeren brandkast waken.) E m per i u s heeft de grootste
heeft van D i o becommentarieerd, op de andere helft slaan
1000 en Mn snippertjes, in pakjes verzameld . Hoe ik daarmede klaar kom, weet ik niet ; maar 'ik heb ook nog niet
besloten, then Nachlass uittegeven 5), waarbij ik op nieuw
zou moeten terugkeeren tot iets, waarvan ik hartelijk afscheid genomen had, beleefd (zooals gij weet) met den hoed
in miju twee handen . Maar de dood van E (m per i u s) heeft
mij diep leed gedaan . Zij n D i o is mij telkens, bij het aanzien,
een memento mori, niet pleizierig bij een nieuw soort van
leven, dat ik aanvaard heb en dat mij bevalt . Het huwelijk
en de Grondwetsherziening houden mij sterk bezig ; X6-yo ;
rig 9T70 oLz g4,og, To9w cl'fog 6), dat de waarheid altijd tusschen
twee uitersten ligt : daarover hebt gij voortreffelijke dingen
in uwe brieven aan Prof. B (a k e) en aan mij gefilosofeerd
het ergste is, dat de teg enwoordige journalisten het ons
1) Prof. G. H e r m a n n to Leipzig : zie hiervoor p. 234 .
2) G e e 1 was in deze dagen bezig met het gereedmaken der uitgave
van de Phoenissac, die in 1846 is verschenen .
3) Vgl . hiervoor p . 219 .
4) Oribasiana = aanteekeningen betreffende den griekschen medicus
Oribasius . Vgl . p. 250 .
5} Van de uitgave is dan ook niets gekomen .
6) E u r i p i d i s Helen . 513 : Ik zeg het niet, maar ik praat na
wat een wijze voor mij gezegd heeft .

259 --kwalij k nemen, als wij in het midden blij ven hangen en
geen ,partijnemen" voor 44n der uitersten, en daarbij
S o 1 o n citeren ! Veel geleerd en welsprekend : het doet mij
aan ; maar ik kan maar niet zien, dat wij n u al in eene
zuivere democratie levee !
Nu, mijn beste B rin ki, houd
;17,-Poi/ Mo oror ' `rX ~ s 1) ; eens
moed en zeg maar telkeus : xai x6
komt het teregt, zoo God wil ; maar gij moet van u doen
hooren : w a t gij zult laten hooren, zal zeker voortreffelijk
wezen. Kunt gij niet eens vernemen, of K r a b i n g e r 2),
custos der M-duchener bibliotheek, nag leeft ? Die mof
heeft nog een S yn e s i u s van ons, en ik kan hem maar niet
terug krijgen . Vale, vale ! haat de Duitschers niet al to
sterk, en bemin de Fransche(n) niet al to vurig . Ik zie met
nieuwsgierigheid uit, bij wie van beide gij einheimisch zult
worden . Over dit en andere dingen nader. Iterum vale !
Tui amans
Geelius .

N°. 13 . BAKHUIZEN VAN DEN BRINK AAN P . M . G . VAN HEES .

Breslau, 2 Maart 1845 .

Met belangstelling ontving ik uwe politieke mededeelingen : met to meer belangstelling, omdat daaromtrent
in andere door mij ontvangene brieven eene laauwheid
heerschte, die mij piju deed . Zij moeten hier zijn, om to
kunnen beoordeelen, hoe noodlottig de slij mg asterij is .
Wanneer wij Nederlands toekomst van de zwarte zijde bekijken, dan is gewoonlijk het laatste woord, dat wij Pruissisch
zullen worden, en de Duitschers zijn vriendelijk genoeg omm
ons, de afvallige kinderen, naar den ruimen moederschoot
to lokken . Maar dat idee is lig t g ezegd : zoo als de zaken
thans zijn, is het ondenkbaar en onmogelijk . Hoe verbasterd
ooze natie zij, zij heeft vrijheden, waarvan in Duitschland
1) Zie Homer i Odyss . XX . 18 : Gij hebt wel voor een heeter vuur
gestaan .
2) Krabinger, uitgever van Synesii Cyrenaei Orationes et
homiliarum fragmenta . (Landeshut, 1850 .)
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geen zweem bestaat . De adel is bij ons onder de knie,
de middelstand magtig, vermogend en in zeker soort van
beschaving en levensgenot hare Duitsche standgenooten
onbereikbaar vooruit . Wij hebben republikeinsche herinueringen, gelijkheid voor de wet, openlijke regtspleging, geheel
vrije drukpers . Ook in 1810 was ons yolk verbasterd (vergelijk N i e b u h r), en toch mogen wij niet vergeten, dat de
driejarige Fransche heerschappij tot een geweld van overmagt de toevlugt heeft moeten nemen, zoo als vergelijkenderwijze nergens : dat er herhaaldelijk bloed gestroomd
heeft voor de overijlde pogingen ter herkrijging der oude
vrijheid . Van onze volksregten weten de Duitschers niets,
en het volslagen geniis daarvan openbaart zich in duizend
kleinigheden des levees, die in Holland onverdragelijk
zouden zijn. Wat willen, vraag ik, de Duitschers, wanneer
zij van onze inlijving in de groote eenheid praten ? Gesteld,
die eenheid bestond werkelijk, en Pruissen b .v. en Hanover
hadden dezelfde elementen voor dezelfde toekomst ; wat
zouden, op hun tegenwoordig standpunt, de Duitsche
gouvernementen met Holland, als federatif-staat, aanvangen ? Bij het behoud zijner regten en vrijheden, ondersteund door al de materiele kracht van het geheele Duitschland, werd het zeker een parel aan hunne kroon ; maar
tevens zou het de zetel van rij kdom en weelde, het brandpunt
van beschaving, de vrijplaats voor staatkundige meeningen,
maar daardoor tegelijk het brandpunt worden, waaruit
eene omkeering der orde in Duitschland volgen moest .
Daarom, zoo lang het yolk in Duitschland zijne emancipatie
niet verkregen heeft, is eene inlijving van Holland slechts
onder gene voorwaarde denkbaar,
dat Holland zijne
regten en vrijheden verlieze . Daarvoor beware ons de hemel
Zonder die regten en vrijheden is Holland zelfs het Holland
niet meer, waarop de Duitschers afgunstig zij n en dat zij
aan hun rijk willen toevoegen . Daartoe is een oorlog
noodig, waarvan Duitschland zelf verre verwijderd is . Die
toestand is alleen denkbaar, wanneer Pruissen of Hanover
de Russische voorhoede, wanneer Holland eene provincie,
de Hollanders glebae adscripti worden .
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Bij al mijne nationaliteit, en die is tot in vooroordeelen toe sterk, geloof ik niet, dat Holland ooit weder ,
kan worden wat het is geweest . Maar natura est conservans.
sui . Moet het in het groote Duitschland opgelost worden,
het stelle het oogenblik daarvan uit, totdat zijne oplossing ook van krachtig en en blij venden invloed kan zijn .
Moet het voor geweld bezwijken,
het bezwijke met eere,.
en voor eene idle, met handhaving zijner nationaliteit tot
het laatste. En daarom beschouw ik iedere politiek als,
onnationaal, die de oude herinneringen verdringt, die lijdelijkheid predikt, die elke beweging gevaarlijk acht .
R. C . Bakhuizen van den Brink .

N°. 14. BAKHUIZEN VAN DEN BRINK AAN P . M. G . VAN HEES ..

Raudnitz, 9 April 1845..
.

. . . . . . . .

. . . .

. . . .

.

Weinige oogenblikken later zat ik in de spoorwagen
naar Freiberg en van daar ging ik per post naar Landshut ..
Van dit stadje, dat er onooglijk uitzag, weet ik u niet
meer to vertellen, dan dat het thans bijna in de sneeuw
verzonken lag, en in het vorige jaar half afgebrand is . Ik
stond daar s' nachts om half een op de witte straten : depost ging niet verder voor 's morgens zes uur . Ter naauwernood bekwam ik een geleider naar eene herberg, eene .
herberg, het armelijke der plaats ten volle waardig . Ik moet
echter voor het bed eene uitzondering maker, zoo helderr,
en zindelijk, dat het tot langer slapen mij uitlokte dan
vergund was . 's Morgens ontving mij het grimmige Rieseng ebirge reeds weder in zijne kilkoude armen . Schoon het
bijna acht dagen dooiweder was geweest, heerschte hier de~
winter nog in al zijne kracht, in al zijne woede . Eene digte,
sn eeuwbui bedekte rondom den gezigteinder . Onze postwagen, ditmaal eene slede, werd voortgesleept door stevige
Boheemsche paarden, maar to krachteloos om zich door de ,
dikke sneeuwlagen een weg to banen . Herhaaldelijk dacht
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ik door een koud sneeuwbad opgefrischt to zullen worden .
Echter zonder omgeworpen to worden, hoezeer in al mijne
ledematen geschokt, bragt ik het, n a eene trage vaart, aan
de Oostenrijksche grenzen . Pas enz . was alles in orde, maar
al mijne boeken werden verzegeld, en deels naar Weenen,
deels voor zooverre ik eenige daarvan to Raudnitz noodig
imogt hebben, naar Praag aan het cen suurambt gezonden .
De laatste heb ik echter alle, zonder eenige aanmerking of
gedeeltelijke terughouding, reeds terugontvangen . Om naar
Raudnitz to komen, had ik slechts de reis met den Pragerpost tot Jung Bunzlau voort to zetten . Ik kwam daar
's avonds ten 11 ure aan, nam een nachtverblijf en hoopte
dadelijk 's anderen daags naar de plaats mijner bestemming
to kunnen komen . Maar reeds onderweg waren ons allerlei
treurige berigten bekend geworden . Elbe en Moldau waren,
ten gevolge van het losraken van het ijs, buiten hare
oevers getreden en eene vreeselijke overstrooming had de
oevers overdekt. Zooals het gaat, het gerucht had het
gebeurde overdreven ; maar de waarheid was Loch erg genoeg. Te Praag had ditmaal de waterstand den hoogsten
vloed, welken men zich kon herinneren, dien van 1784,
overtroffen . Drievierden van de stad hadden onder water
gestaan . Verscheidene huizen in de voorstad waren ingestort ; twee menschen waren bij het oversteken der rivier
het sl agtoffer der golven geworden : daarvan de eene, eene
jonge en schoone bruid . En de patroon van alle riviervaart,
de heilige J o h a n v o n P o m u k, had, in effigie, van zijne
eigene Moldaubri cke al dien jammer sang ezien, zonder eene
hand uit to steken .
Toen ik to Praag aankwam, was de toegang nog bijna
versperd door de geweldige ijsklompen, welke de rivier had
achterg elaten . In de omgelegene streken op het platte
land was alles, zooals gij denken kunt, nog erger . Een
dorp werd geheel vernield, doordien de Moldau had goedgevonden zich zelve door dit dorp heen een nieuw bed to
graven . Naar Raudnitz de Elbe afvarende, boden de plaatsen
aan den oever een treurig schouwspel aan : ingestorte
muren, gescheurde daken, uit hunne bindten gerukte hutten .

263
Zelfs de beroemde Dresdener Elbebrug heeft aan het geweld des waters haar cijns betaald : een der pijlers, waarop
zij rust, is door den stroom weggerukt, en het midden der
brag ingestort, juist dat gedeelte waarop het bronzen kruis
prijkte, iets dat mij vooral daarom spijt, omdat het den
Nieuw-Katholieken en Rongianen stof tot vreugde en
aardigheden geven zal . Bij deze omstandigheden was het
Maandag voor mij onmogelijk het doel mijner reize to bereiken . Te Bunzl au zat ik als op een eiland . De voerlieden
weigerden op de gedeeltelijk nog onder water staande,
gedeeltelijk door den vloed doorweekte wegen zich to wagen .
En al waren zij gewillig geweest, dan had ik nog twee
rivieren over to steken, en de veerlieden, zeide men mij,
waren onverbiddelijk in hunne weigering. Vergeefs blufte
ik als een echt Hollander, dat het water mijn element was,
en dat ik gerust en gaarne den overtogt wilde doers, zoo
die slechts bij dag geschiedde . Voor water zijn de Moffen zoo
bang als katten, ofschoon zij in de Berlijnsche zandwoestijn
lessen over de zeevaartkunde houden, en zij er nog altoos
van droomen, dat Duitschland weldra een maritieme staat
zal zijn .
Ik moest derhalve, mijns ondanks, naar Praag en maakte
van den nood eene deug d, en zag er al wat ik eerst later
gehoopt had to zien. Hoe zal ik aan den indruk regt doen,
welken Praag op mij maakte ? Ieder tourist kan u vertellen,
hoe schoon de ligging zij, en welk een blik op de stad, en
welke vergezigten aan wederzijde van de Moldau de hooge
bergen, die het omgeven, opleveren . Voor mij had Praag iets,
,dat geene der overige Duitsche steden, die ik bezocht heb,
aanbood . Wat is Berlijn, wat is Dresden met al hare pracht
anders, dan de schepping van den wil eens heerschers, die
op alles zijn ondragelijken stempel drukte ? Praag daarentegen is eene historische stad : geen enkele plek, die niet
door daad of lijden des yolks geheiligd is . Zoo als eenmaal
Luik mij dierbaar was, omdat de geschiedenis eener natie
zich in de geschiedenis der stad had verligchamelijkt ;
met hoeveel meer regt geldt dit van Bohemens oude
hoofdstad, die niet alleen de belangrijkste schouwplaats der
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nationale gebeurtenissen, maar die het terrein was, waar
verlichting en terug gang, volksregering, adel en vorstengezag, gewetensvrijheid en Jezuitismus, eindelijk Pruissen
en Oostenrijk om de heerschappij over Duitschland elkander
slag leverden !
Ter regterzijde van de Moldau verheft
zich dreigende over de stad de Zizkaberg, en de talrijke
sloten, waarvan gij op den weg naar Praag de ruinen
aanschouwt, zijn gevallen voor het geweld van Bohemens
H a n nib a 1. Zoo noemde men den vroeger eenoogigen, later
geheel blinders veldheer, die in de 15de eeuw het „guerre
aux chateaux, paix aux chaumieres," trots de heetste dagen
der Fransche revolutie, ter leuze voerde . Van hier ziet gij
het raadhuis en het venster, waaruit de cordate graaf
T h u r n de commissarissen des keizers sweet, en daardoor
de vonk sloeg van den heilloozen dertigjarigen krijg . In de
nabijheid de Witte berg, waar de ondergang der Boheemsche vrijheid en van het Protestantismus in Zuid-Duitschland, door de wapenen van den vreeselijken T i 11 y werd
beslist . Neen
nog niet beslist !
Het was voorbeschikt, dat deze stad het middenpunt
van den krijgshandel zou wezen. Beurtelings waren er
Saksen en Z weden, beurtelings Keizerlijken en Jezuiten
meester . Nog op het tijdstip zelf, dat de Westphaalsche
vrede gesloten werd, wapperde aan de eene zijde der stad
de vaan, door G u s t a v A d o l f in Duitschland gebrag t, en
van de Moldaubrucke dreef ter naauwernood een Jezuit,
ditmaal in het harnas, den vijand terug . De schoonste
namen uit den dertigj arigen oorlog leven hier in hunne
geslachten voort . Waldstein, Mansfeldt, Thurn,
Gallas, welk een adel! Waldstein en Tilly, Walds t e i n s beroemde onderbevelhebber, later zijn geduchte
tegenstander A r n i m, en G u s t a v A d o l f s kweekeling
Erik B a n e r hebben hier gestreden .
In den zevenjarigeu oorlog is Praag niet minder beroemd geworden, dan in den dertigjarigen. F r e d r i k
bevocht op het terrein, dat ik bewandelde, zijne beroemde
zegepraal ten koste van 30,000 man en den schitterenden
heldendood van S c h w e r i n . Maar het vechten van twee

265 -heerschers, waarbij het yolk niets to winnen en niets to
wanhopen had, dan het quidquid delirant reges, plectuntur
Achivi, grijpt mijn onverbasterd Hollaudschen zin minder
aan . Daarentegen heb ik voor H u s s meer eerbied gekregen,
dan ik had . Ik houd niet van brandstapels ; ze stinken to
veel in de nabijheid, en degenen, die er op stierven, zijn
meestal even ruw geweest als de regters, die ze lieten ontsteken . Zoo ik n iet om de paradoxie vreesde verketterd
to worden, zou ik zeggen : diegenen, die door biechten de
eer verkreg en, om vooraf geworgd to worden, zijn mij liever,
en degenen, die den vuurdood ontliepen, nog liever, omdat
zij meestal de voortreffelijkste humanisten waren . Ik heb
echter to Praag meer eerbied voor J o h . H u s s gekregen,
dan ik had . Waarom ? Omdat de eeuw, waarin hij leefde,
eene eeuw was, waarin Bohemen geheel Europa (enkele
plaatsen misschien, zooals Bologna, uitgezonderd) in beschaving en wetenschap overschitterde . De prachtige oude
g ebouwen, die in E uropa beroemd zijn, verrezen teg elij k met
de hoogeschool in de laatste helft der veertiende eeuw . Ik zag
handschriften met miniatuur-teekeningen, in die dag en en
nog vroeger gemaakt, die van eene kunstvaardigheid getuigen, welke mij verbaasde . De helaas grootendeels vernielde
fresco's en mozalken van den Dom, hare schitterendste
kunstwerken, dagteekenen van die eeuw . En wat wetenschap aangaat, mijne onwetendbeid had niet vermoed, dat
H u s s zoo veel geschreven en gearbeid had, als bier uit
den schat handschriften, die van en over hem voorhanden
zijn, blijkt . Op het Nationaal museum zag ik een groot
deel van zijne interrogatorien, waaruit bleek, dat hij met
duivenopregtheid en slangenvoorzigtigheid had geantwoord .
Ik vroeg waarom men dit niet uitgaf, waarop ik met een
veelbeteekenend schouderophalen ten antwoord bekwam, dat
dit wel nimmer geschieden zou . Maar ik kreeg tegelijkertijd
een facsimile van den brief van H u s s, openlijk ter zijner
verdediging geschreven . Die brief werd in de vorige eeuw
door een seminarist gevonden en sedert achter glas bewaard : ut legentes iniquitatem haeresiarchae detestentur .
Maar de brief droeg ongelukkig een opschrift, door een
O. E . VI 2
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Hussiet geschreven : , Haec subsequens epistola propria manu

perscripta est a sancto et piae memoriae dno . Joanno Hussio,
cconstantissimo Jesu Christi dni. nostri Martyre." Toen in

1841 het facsimile van dien brief werd uitgegeven, streepte
-de censuur de door mij onderhaalde woorden door, en
zoo verscheen de brief in het licht . Alsof de zon zelfs
niet door de luiken dringt, wanneer het middag is ! Ik
moet er echter bij voegen, dat sedert den dood van keizer
F r a n s de censuur rekkelijker is geworden . En de Oostenrijkers zelve zijn er z6b mede to vreden, dat zij met eene
soort van verachtin g en met gevoel van meerderheid
op Saksen neerzien, ,waar bijna alles gedrukt en gelezen
mag worden ! !" Doch terug tot H u s s ! De brief is in goed
Latijn, scherp, maar geestig, en bijzonder goed geschreven .
Dit geldt ook van een brief van Z i z k a, dien ik insgelijks
ten geschenke bekwam, maar waarvan ik den inhoud niet
versta, omdat ik het Boheemsch, althans van dien tijd, nog
,niet genoeg magtig ben .
Wat volgt uit deze beschouwing ? Dit, dat bij zulk
een hoogen stand van beschaving, bij zulk eene, in vergeliking van het overige Europa, praecoce ontwikkeling,
principes kracht, en ideen een ligchaam moeten gehad
hebben, dat haar vertegenwoordigde : dat H u s s en de
zijnen geen geestdrijvers, maar kampioenen waren voor een
onderzoek, waarop de leeken regt hadden, omdat zij, bij
den stand der toenmalige beschaving, er het v e r m o g e n toe
bezaten. Maar zoo H u s s stierf voor het regt der leeken
tegenover de monopolie der kerk, moeten wij met dezelfde
maat een tijdgenoot van H u s s meters, die insgelijks van
eene idle het slagtoffer werd . J o h a n v o n P o m u k (N e p om u c e n u s) handhaafde het gezag der kerk tegenover het
koninklijk praerogatief. J o h a n H u s s werd de martelaar
der individueel-christelijke vrijheid tegenover de aanmatiging der hierarchie ; J o h a n v o n P o m u k de martelaar
van de onafhankelijkheid der kerk tegenover de tyrannij
van den snoodsten woestaard, Konig W e n z 1 I V . Beide
heb ik besloten, in de galerij m ij n e r heiligen op to nemen. ;
maar b e i d e .
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jeugd? De Domkerk verhaalt u de geschiedenis . Op een
prachtig praalgraf liggen de vorsten uitgestrekt, de beste,
welke sedert K are 1 I V, den stichter van Bohemens glorie,
Bohemen gehad heeft : keizer F e r din and I en keizer
Maxim iii a a n II . Sedert, steenen voor Spin o l a, voor
P i c c o 1 o m i n i ; houtsnijwerk, door de JezuIten voor de
verlossing van Praag uit de magi der Zweden vervaardigd ;
eene schilderij van den romp, die de zonen van het noorden,
in plaats van de eenmaal prachtige kerk, hadden teruggelaten ; eene schilderij, voor welker waarheid de ontpleisterde
muren, de vernielde standbeelden, getuigenis geven . Door
een Wonder is de kapel van den heiligen hertog W e n z 1,
onder alle nevenkapellen, verschoond gebleven ; door een
wonder een Christusbeeld, een vera icon, het schoonste
product van Byzantijnsche kunst, dat ik tot dusverre zag .
Na den beeldenstorm der Zweden heeft het fetischisme der
jezuItische eeredienst hare plaats in de kerk ingenomen
een graf van den in 1740-1750 gecanoniseerden J o h a n
v o n N e p o m u k, dat voor een zilversmid oneindig veel
waarde voor of braak heeft, voor de kunst een misselijk
rococo blijft . De 30-jarige krijg is voor Bohemens vrijheid
en ontwikkeling de doodslag geweest . De Jezuiten, eenmaal
met spot uit Praag verjaagd, keerden met eene Kainswraakneming terug . Een enkele (P . K yn i a s t) beroemde zich
meer dan 60,000 werken to hebben vernietigd, en de
overige --- sequebantur patrem non passibus aequis. Wat
intusschen voor de magi, voor de diepte der vroegere beschaving bewijst, welke ik in uwe oogen misschien overdrijf, is dit, dat onder al de veranderingen, door 200 jaren
geestelijke en burgerlijke slavernij, het volkskarakter der
Bohemen onveranderd, hunne taal zbb in het leven gebleven
is, dat pier op het land, van de tien personen twee ten
hoogste miju Duitsch verstaan, en dat alle materiele en
morele behoeften in die taal meer uitdrukkingen vinden,
dan het altoos een weinig teruggezet geslacht behoeft .
Mijne omwandelingen to Praag en het bezoeken der
bibliotheken hebben mij de gansche week bezig gehouden .
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Sedert vertrok ik naar Raudnitz 1) . A is gij mij vraagt u in
ons vaderland eene ellendige onoogelijke stad ter vergelijking aan de hand to doen, ik zou Steenwijk noemen .
Maar Steenwijk is eene residentie, vergeleken bij hetgeen
de Duitschers steden durven noemen . De herberg, waar ik
mij ophoud, is in volmaakte overeenstemming met de plaats ;
eene ruime kamer, maar slecht gemeu held ; stoelen met
houten zittingen ; een bed, dat tot vroeg opstaan noopt ;
en een diner, dat mij haastig den band van mij n inexprimable doet toehalen, zoodra ik mij aan tafel zet . De bevolking spreekt meerendeels Boheem sch, en zelfs de waard
kent geen woord Duitsch. Intusschen ben ik to ridden
van al then jammer regt vrolijk ; want reeds to acht uren
opent zich voor mij de Lobkowitsche biblioth eek met hare
onwaardeerbare schatten . De bibliothecaris is, geloof ik,_
als litterator geen heksenmeester ; maar vriendelij ker luidj es
dan hij en zijne vrouw kon ik mij niet wenschen . Daar de,
boeken niet uit de bibliotheek mogen medegegeven worden,
hebben zij terstond in hunne woning in het slot eene
kamer voor mij ingerigt, refit comfortable en goed gestookt .
Daar kom en ga ik zooals ik wil ; 's middags wordt er mij
koffij aangeboden ; kortom de ontvangst is allerliefst . En
wanneer ik mijne verlegenheid over hunne vriendelijkheid
to kenuen geef, is het antwoord, dat het de wil des vorsten
is, den vreemden, die de bibliotheek bezoeken, zooveel
mogelijk ter dienste to staan, en dat zelfs, wanneer ik in
den zomer gekomen ware, eene kamer en logies in het
slot voor mij zou hebben opengestaan . Dat is echt liberaal,,
niet waar ?
R. C . Bakhuizen van den Brink .
1)
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DE SCHEMING VAN NOORWEGEN
EN ZWEDEN
DOOR

Prof. Dr . F. J . L . K R A. M E R .

Het kalme beloop van het geschil tusschen Zweden
en Noorwegen en de koelbloedige wijze, waarop Noorwegen
den Gordiaanschen knoop heeft doorgehakt door zijn besluit
tot verbreking der unie, is wel de oorzaak, dat de gewichtige gebeurtenissen in het Noorden minder de aandacht
hebben getrokken dan zij verdienen . Immers, het behoeft
geen betoog, dat de verbrokkeling of de splitsing van een
Europeeschen staat of van een staten-bond bij mogelijke
verwikkelingen van groote beteekenis kan worden, en dat
zij, ook al zijn zulke verwikkelingen in de naaste toekomst
niet to voorzien, op de aaneensluiting van andere staten
tot verdedigende of aanvallende verbonden, alsmede op de
maatregelen tot krijgstoerusting to land en ter zee, haren
invloed Diet kunnen missen. Aanstonds rijst dan ook bij
voorvallen als het bovenbedoelde de vraag : wat kan het
gevolg zijn voor de betrokken landen zelve, en daarnaast
een tweede : wat is er als gevolg van to verwachten voor
Europa ? Het is waar, het zwaartepunt der internationale
staatkunde is reeds lang verplaatst, en het is niet to veronderstellen dat het in afzienbaren tijd zou moeten gezocht
worden aan de kusten van de Oost- of van de Noordzee .
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in Azie of Afrika onverwachts de aanleiding zou kunnen
worden tot dat van zeer ernstige moeilijkheden in Europa,
waarbij de houding van de tweede en derde rangs-staten,
seder voor zich of in overleg en samenwerking met audere,
geenszins onverschillig zou wezen .
Intusschen, al laat men ook die vragen omtrent het
belang van het gebeurde voor de staatkundig e betrekkingen der Europeesche rijken buiten rekenin g, nog geeft de
oplossing van de unie der Noordsche staten aanleiding
to over om er de opmerkzaamheid op to vestig en en eensdeels de oorzaken op to sporen, die tot het zoo ernstige
besluit der Noren hebben geleid, anderdeels de bedoelingen,
die zij daarmede kunnen hebben voor de toekomst .
Eene duidelijke voorstelling van. d e geschiedkundige
retroacta en kennisneming van hetgeen de Noorsche pers
tegenwoordig tot verdediging van het gebeurde aanvoert,
leveren de gegevens om ten aanzien van een en ander tot
klaarheid to komen .
Het ligt in den card der zaak, dat voor alles de
Noorsche beweging wordt voorgesteld als eene uiting van
vaderlandslievende geestdrift, van nationaal eergevoel, in
eon woord van nationalisme .
Merkwaardig inderdaad is de beschouwing van de verschillende wijzen, waarop in de negentie -nde eeuw dat
nationalisme zich heeft geopenbaard .
In d e beide eerste tientallen van jaren der vorige
eeuw was het nationalisme in den grond eene krachtige
uiting van de reactie tegen de militaire willekeur van
B o n a p a r t e, die Europa zijne staatkundige combination
opdrong zonder in het minst rekening to houden met hetgeen men gemakshalve wel kan bestempelen met den term :
historisch verleden der volken, al klinkt deze dan ook min
of meer hol . De sentimenteele romantiek, vooral in Duitschland, de dwepende geestdrift voor nationale eenheid, de
vurige ijver voor het onderzoek en de studie van vaderlandsche taal, gebruiken, kunst en wat al niet meer, sproten
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alle uit dezelfde kiem. Ket valt niet to ontkennen, dat
naast vele gezonde en krachtige vruchten uit die kiemen
ook vele vooze zijn voortgekomen, dat zich, om duidelijk
to spreken, dat nationalisme dikwijls belachelijk heeft gemaakt door overdrij ving, in daad en in woord, maar het
was in den grond toch de uiting eener edele aandrift .
Bovendien bedoelde de nationalistische beweging, niet.
alleen in de Duitsche, znaar ook in de Italiaansche en in
de Slavische landen, de grootheid, d .i . de staatkundige
kracht zoowel als de g eestelijke en zedelijke ontwikkeling
van al wat zich stamgenoot mocht noemen .
Voor een groot deel is die beweging zonder resultaat
gebleven ; eerst later zijn de denkbeelden, die het idealisme
had verkondigd en verspreid, bier en daar verwezenlijkt,
en dat niet op vreedzame wijze, maar door geweld van
wapenen .
Fr zou grond geweest zijn voor de veronderstelling,
dat de toenemende invloed der deraocratische beginselen
het nationaliteitsbegrip lang zaam maar zeker op den
achtergrond zou dringen, en dat integendeel meer en meer
de meening ingang zou vinden, dat de afscheiding der
volken kun_stmatig is en de mensch zich behoort in to
spannen om zijn medemensch to beschouwen als zijn
broeder. diet alg emeen menschelij ke, het cosm opolitische,
zou op den duur

dit scheen meer dan eene ijdele hoop

het individueele en het rationale overwinnen.
Niets van dat alles . In stede van to verzwakken,
wordt het nationalisme met den dag krachtiger en vermeteler . Niet alleen in die landen, waar meer of min
gegronde reden bestaat tot ontevredenheid over de bejegen.ing van de l,.n dsregeering of van de landg enooten van
anderen stam, zooals b .v . in Ierland en in Finland, slaat
het nationalisme zulk een hoogen teen aan en verkondigt
het luide zijne aanspraken op de zelfstandigheid van stain
of yolk. De bittere taalstrijd in de verschillende streken
van bet Oostenrij k-Bong aarsche rij k kunnen getuigen met
welk een niets ontzienden ijver veer het nationaliteitsbeg insel wordt gestreden . Vergeefs vraagt men zich of of
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ernstig en bedachtzaam rekenschap geven van de gevolgen,
die de aankweeking van den rassenhaat en den nationalen
trots kunnen na zich sleepen : het is toch moeilijk aan to
nemen, dat eene algemeene verblinding de volken belet de
innerlijke en uitwendige machteloosheid to voorzien, die
onvermijdelijk het gevolg moet wegen. van de onberaden
doorvoering der nationalistische beginselen .
Om nu ten opzichte van Noorwegen de vraag to beantwoorden of in dat laud de drang naar eene volkomen zelfstandigheid al of niet een redelijken, een historischen grond
heeft, is het noodzakelijk zich in korte trekken een beeld
to vormen van Noorwegens verleden v66r en tijdens de
unie met Zweden . Zoo ergens toch, dan zeker in Noorwegen wordt hoog opgegeven van de aloude onafhankelijkheid en de nooit verdrukte vrijheid van het yolk en den
staat,
zoowat den oudsten, als men de Noren gelooven
mag, van geheel Europa.
Eerst in den jongsten tijd is het historisch onderzoek
ten opzichte van de geschiedenis der Skandinavische volken
in de eerste helft van het tijdperk der middeleeuwen er in
geslaagd licht to brengen in de duisternis, zij het ook niet
,op alle punten .
Wie de oorspronkelijke bewoners zijn geweest, van
wier verblijf nog vele sporen gevonden zijn, is nog een
raadsel . Dab zij verwant waren aan de Laplanders en v66r
of met dezen Noordwaarts zijn gedrongen, wordt zeer
onwaarschijnlijk geacht . Maar wie waren zij dan ? De
archaeoloog blijft het antwoord evenzeer schuldig als de
ethnoloog en de geschiedvorscher .
In den historischen tijd vindt men de Westelijke Oostzee-landen bezet door verschillende stammen van het
Arische ras, Germanen zonder twijfel, of althans met dezen
nauw verwant ; dit vermag de taalkennis als onbetwistbaar
vast to stellen . Goten, Zweden, Jutten, Denen woonden
ten tijde der groote volksverhuizing reeds in het Zuiden
van het teg enwoordige Zweden, op de eilanden en het

Deensche schiereiland, dit is zeker ; maar of zij Noordwaarts zijnu gedreven in denzelfden tijd en door dezelfde
oorzaken als de Cimbren West- en Zuidwaarts togen, is
niet to beslissen, tenauwernood als mogelijk to veronderstellen. Evenmin valt het uit to maken langs welken weg
de opschuiving geschied is, zij het dan ook dat waarschijnlijk de tocht eene Noordwaartsche richting gevolgd heeft .
Hoe dit zij, reeds vroeg weet men van Gauthiod en
Suithiod, het grondgebied der Goten
wier naam nog
voortleeft in lien van Gotland, Gotaburg, Gota-elf -- en
der Zweden .
Van de lotgevallen dezer landen is geene herinnering
overgebleveu . In de latere middeleeuwen strekte de heerschappij der Zweden zich langs de gansche Botnische golf
uit, en had zij zich zelfs uitgebreid tot in het tegenwoordige
Rusland ; het rijk van Kiew was eene Zweedsche stichting .
Maar Westelijk reikte de macht van den Zweedschen stam
niet vender dan tot den grooten bergrug, die het Skandinavische schiereiland van het Noorden naar het Zuiden
als het ware in twee helften snijdt . Was de Oostzee het
terrein van den Zweed, de Sont, het Kattegat en de
Noordzee waren dat van den Noor en den Deen .
Een g eregeld g eschiedverhaal van de lotg evallen dezer
Noormane en, zooals zij op het vasteland van Europa
meestal worden genoemd
Oostmannen heetten zij in het
tegenwoordig e En geland en Ierland
is met zekerheid
niet to geven . Ook van den tijd der Vikings, der ,,golfmannen", weet men alleen door de vermetele tochten, die
zij ondernamen lang s de kusten en zelfs naar de overzijde
van den Atlantischen Oceaan : dat E r i k d e R o o d e en
zijn zoon L e i f omstreeks het jaar 1000, toen zij Groenland en daarna het Vinland bereikten, onbewust de ontdekkers van Amerika zijn geweest, is aan g een twijfel
onderhevig .
En wie herinnert zich niet de geweldige tijden van
'S u e n en K a n u t, de beheerschers van de Engelsche eilanden
gedurende een -root gedeelte van de eerste helft der elfde
eeuw ? Denen waren het en Noren, wellicht ook enkele
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Zweden, die in de 9e, 10e en lie eeuw die plundertochten
en die veroveringen volvoerden, en het is niet mogelijk in
de verwarde overlevering de eenen van de anderen to
scheiden . Toch bestonden reeds naast elkander drie rijken,
elk door hun koningen bestuurd : Zweden, Denemarken en
Noorwegen, en ongeveer terzelfde tijd, in de 9e eeuw, wordt
voor het eerst g ewag gemaakt van all e drie .
Wat Noorwegen aangaat, dit strekte zich toen uit van
de Ilszee tot aan het Kattegat toe, in oppervlakte dus
grooter dan de andere .
Nu en da.n bedreigd door de invallen hunner Zweedsche
naburen, leefden de Noren over het algemeen op de vruchtbare helling en en vlakten van hun bergland of aan de
oevers hunner fiorden in volle onafhankelijkheid : geen
vreemde overheersching, geen vorsten-dwingelandij, geen
onderdrukking van kleine landheeren verkortte hunne
vrij heid .
Aanvankelijk schijnen zij, evenals vele andere stammers
van Germaanschen oorsprong, in een groot aantal groepen
gesplitst to zijn geweest, elk door een vorst of hoofd bestuurd . Maar reeds vroeg was het koningschap ook bij
de Noren iiigevoerd : het land werd metterdaad Norrige,
Noorwegen, d . i . het Noren-rijk . Hoe dit gebeurd is kan
alleen worden afgeleid nit de sagen. H a r a I d H a r f a g r,
d. i. de „schoonlokkit;e", een afstammeling waarschijnlijk
van een Zweedsch koningsgeslacht, dingt naar de hand
eener schoone jonkvrouw . De jongeling behaagt haar, maar
niettemin wijst zij hem trotsch af, verklarende niet de gade
to kunnen zijn van een vorst, wiens macht zoo gering was
als de zijue . Dan zweert H a r a l d een duren eed, dat hij
heer zal zijn over al de Noren, hij gordt zich het zwaard
om, overwint en onderwerpt al de kleine landsvorsten, en
leidt daarop zeg evierend de begeerde bruid naar het altaar
als koning der Noren . Niet tevreden met het Noorsche
kustgebied, verovert hij de eilanden condom Schotland,
onderwerpt zelfs een gedeelte van het vasteland alsmede
van Ierland, en laat aldus zijn zoon de kroon na van een
uitg estrekt rijk. Aldus de sage . Vat haar historische kern
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zij en wat de dichter-phantasie en de traditie er toe
hebben bijgebraebt om haar onvindbaar to waken, dit Mue
eenvoudige feit kan als genoegzaam zeker worden aangenomen, dat in den loop der negende of tiende eeuw
Noorwegen eene staatseenheid verkreeg, en dat het machtig
was en welvarend . H a r a 1 d s hoofdstad Drontheim was
destijds en flog laug daarna groot, indrukwekkend en aanzienlijk.
Gedurende verscheiden eeuwen blijft de geschiedenis
van Noorwegen verhalen van schier onafgebroken oorlogen
met Denen, Zweden en Schotten, van vriendschappelijke of
vijandelijke betrekkingen tot de Engelschen en van inwendige twisten tusschen de kroon en doe geestelijkheid, maar
het belang deter zaken is niet groot . Op 44n punt intusschen verdient de aandacht gevestigd to worden : ook
in dit tijdvak, tusschen 950 en 1350, bleven de Noren in
hunne afgelegen bergstreken of lands de moeilijk bereikbare inhammen van hun kustland hetzelfde vrije leven
leiden als in den tijd der Viking-tochten . Hoorigheid,
heerendienst, slavernij kenden zij niet . Trouw aan hunne
koninge-D, die hen niet verdrukten, misschien ook wel hun
steun behoefden tegen de aanmatiging van geestelijkheid
of staatsraad, kenden zij geen ander gezag dan dat van
den vorst . Daarbij heeft natuurlijk het geniis aan machtige
geslachten een grooten invIoed geoefend : eensdeels de geaardheid des lands, anderdeels de aanhoudende oorlogen
hebben in Noorwegen de ontwikkeling van eeu alvermogenden adel tegengehouden .
Waren de betrekking en tusschen de Noren en de
Zweden, behalve in oorlogstijd, niet veelvuldig, tusschen
de koningshuizen der beide landen waren zij nauw genoeg .
Door huwelijk waren de Noorsche vorsten en met de
Zweedsche en met de Deensche verwant geworden, en 44n
van die huwelij ken heeft voor de toekomst der Skandinavische landen een grout gewicht verkregen, ofschoon op
het oogenblik der voltrekking niemand bedoelde of voorzien kon, dat het lot van drie staten er zoozeer van zouu
of hangen : dit huwelij*k werd gesloten in 1363 tusschen
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Waldemar van Denemarken, Margaretha .
Toen H a k o n zijn huwelijk aanging, was de kroon van
Denemarken bestemd voor W a l d e m a r s zoon, en niemand
dacht toen aan diens dood, last staan aan de mogelijkheid
dat het Deensche konin.gsgeslacht zou uitsterven . Maar
onverwachts stood, reeds twee jaren later, de Deensche
troon ledig, en zonder veel tegenstan d vereenigde koningin
M a r g a r e t h a voor haren zoon de kronen van Denemarken
en Noorwegen in eene hand . Weliswaar deed zich een
mededinger op in den persoon van A l b r e c h t v a n
M e c k 1 e n burg, eveneens door de vrouwelijke lijn met de
koningshuizen in Zweden en Denemarken verwant, maar
zijne pogin gen waren vruchteloos . : Mar g a r e t h a' s zoon
wend in Denemarken gehuldigd, en na zijn dood bleef zij,
in Noorwegen als koningin, in Denemarken als regentesse,
de teugels in handers houden . Door het geluk begunstigd
en door hare ong ewone talenten gesteund, slaagde zij er,
no- bij het leven van haar zoos, schoon niet zonder moeite
in, haren mededinger A 1 b re c h t ook van den troon in
Zweden to verj agen, waar hij eenig e jaren naamkoning was
geweest, en hem ten slotte to dwingen zijne hoofdstad
Stockholm, en daarmede zijn rijk, prijs to geven .
Deze toevallig e samenloop van omstandig heden effende
den weg tot de beroemde Unie van Kalmar, waardoor
Margaret h a, de ,Semiramis van het Noorden", in 1397
de vereeniging van de drie Noordsche rij ken tot stand
bracht, naar het destijds den schijn had voor goed, maar,
naar weldra zou blijken, slechts voor eerie kleine spanne tijds.
In het lang durig e tij dvak van hunne vestiging in
Skandinavie of tot op het tijdstip van de unie waren de
Zweden eenerzijds en de Denen en Noren anderszijds meer
en meer van elkander vervreemd geworden, en zekerlijk
stonden de Noren het verst van de Zweden af . Het verschil in taal, levenswijze, maatschappelijke toestanden heeft
zich in then tijd steeds duidelijker geopenbaard, en de
tegenstrijdigheid van belangen, waar het aankwam op de
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betrekkin g en met andere staten, leidde er van zelf toe de
verwijdering nog grooter to makers . De macht van de
Hanse-steden, de invloed van Duitschland, de nabuurschap
van Polen waren factoren, die voor de drie Noordsche
landen een geheel verschillende beteekenis hadden, en voorzeker stond in dit opzicht Noorwegen door zijne geographische ligging het meest afgezonderd .
De kroon kon teg en dit alles g een genoeg zaam teg enwicht vormen, al kwam ook, zooals boven reeds is opgemerkt, de koninklijke macht, door bloedverwantschap tusschen de vorstengeslachten, meermalen in handen van een
Zweedsch prins in Noorwegen of een Noorsch prins in
Zweden . Ofschoon de erfelijkheid van het koningschap,
voor de zeventiende eeuw nooit wettelijk is ingevoerd, en
ten alien tijde een soort van kiesrecht is blij ven gelden,
kan men toch wel zeggen dat eene wettige aanspraak van
de leden der regeerende vorstelijke familien stilzwijgend
erkend is geworden, met then verstande nochtans, dat een
eerstg eboorterecht geenszins werd gewaarborg d . Die erfelijkheid heeft evenwel noch in Zweden noch in Den emarken
tot versterking der koningsmacht geleid ; integendeel is in
beide landen de invloed der adellijke geslachten ten koste
van het koninklijk gezag al grooter en grooter geworden .
Vooral was daartoe de g eleg enheid g unstig wanneer de
Croon, door het uitsterven eener linie, ledig stond, en de
rijksraad een pretendent uit eene zijlinie zijne voorwaarden
kon stellen
bepaaldelijk ingeval zulk een pretendent
een vreemdeling was . In zulke gevallen, b.v. toen Albrecht
v a n M e c k 1 e n b u r g den troon van Zweden besteeg, werd
de koninklijke macht zoozeer beperkt, dat zij vrijwel geheel
vernietigd mocht heeten . net zelfde deed zich, zij het
ook in eenigszins mindere mate, in Denemarken voor .
Maar in Noorwegen was het anders gesteld . Daar bestond op het einde der Middeleeuwen al even weinig reden
tot bestrijding van het koningsgeslacht en van de koningsmacht als vroeger. Vele adellijke landheeren, die den
koning den voet hadden kunnen dwars zetten, waren er
niet, en de vrij levende boeren noch de kuststeden hadden :
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reden tot verzet, al ware ook hun vorst een vreemdeling
van afkomst.
Toen nu door de Unie van Kalmar de drie rijken
werden vereenigd, was er weinig leans dat de verhouding
van de kroon tot de Zwedeu dezelfde zou wezen als tot
de Noren en Denen . Inderdaad openbaarde zich in Stockholm onder de regeering van koningin Margaret h a
meermalen dezelfde geest van verzet, die Albrecht van
M e c k 1 e n b u r g zijue kroon had doen verliezen . Nochtans slaagde de koningin er in zoolang zij leefde de drie
rijken bij elkander to houden en zelfs hares neef Erik
van P o m m e r e n als opvolger to doen erkenden : haar
wijs en weldadig bestuur overwon den tegenstand .
Maar nauwelijks was Margaret h a overleden, of de
Zweden traden tegen koning E r i k even barsch op als tevoren tegen koning Albrecht, en ook later, toen de
drievoudige kroon vererfd was aan het Huis Oldenburg,
bleef de tegenstand, nu eens wat feller, dan eens wat
zwakker, voortduren . Hoe zou het ook anders mogelijk
zijn geweest ? De Duitsche vorsten, die de heerschappij
voerden over de drie Noordsche Staten, waren van zelf het
meest betrokken bij de staatkundige betrekkingen tusschen
Denemarken en het Duitsche rijk ; met Noorwegen moeiden
zij zich weinig . In Zweden daarenteg en waren zij en bleven
zij vreemdelingen, die er op uit waren de zelfstandigheid
van den rijksraad to besnoeien ten bate hunner belangen
in Midden-Europa.
Zoo bleven de Noren als van ouds trouw aan hunne
vorsten, al waren dezen geen landgenooten ; de Denen
erkenden, vooral onder de regeering van Christ i a a n I,
met wien het Oldenburgsche huis den Croon verkreeg, de
diensten hun door de koningen bewezen ; de Zweden duldden slechts noode der vreemdelingen beerschappij .
Historisch beschouwd moest de Unie van Kalmar van
den aanvang of veroordeeld worden als een misgreep, en
zij is dit ook gebleken . Weliswaar is zij in de vijftiende
eeuw, toen zij op het punt was uiteen to spatten, hernieuwd, maar zij bleef zwak en los als to voren, en het
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lung er alleen van of of, hetzij van den kant der kroon,

hetzij van then der oud-Zweedsche geslachten, eene aanleiding zou komen tot nieuwen twist en daardoor tot eene
scheuring .
Het is welbekend hoe in het begin der zestiende eeuw,
in 1520, de gewelddadig e poging van koning C h r i s t i a a n II
om den tegenstand der Zweedsche grooten eens en voor
goed to fnuiken, niet alleen hem zeif den Croon kostte,
maar ook voor altijd den band tusschen de Noordsche
rijken verbrak : terwijl na Chris t i a a n s verdrijving de
Noren en de Denen vrij willig de dubbele kroona opdroegen
aan een ander lid van het Oldenburg sche vorstenhuis,
scheidde Zweden zich onder de rationale kroon der Wasa's
af. Voortaan bond noch het gemeenschappelijk belang
noch de gemeenschappelijke betrekking tot den landsheer
de eertijds zoo nauw verwante Oostzee-stammen aaneen
de tijdelijke vereeniging had ze verder dan ooit to voren
van elkander verwijderd .
Die verwijdering is in het volgende tijdperk hoe langer
hoe grooter geworden . De Wasa's : G u s t a a f I, zijne
zonen Erik, Johan en Karel, zijn kleinzoon Gustaaf
A d of f vooral, hebben zich weinig of niet ingelaten met
hunne stamgenooten in het Westen ; zij richtten onafgebroken het oog naar het Oosten . Finland en de landen
rondom de Finsche golf, Esthland ook en later Livland
werden in het Zweedsche rijk ingelijfd . Ook de Zuidelijke
kustlanden der Oostzee begeerde Zweden, en wie zal zeg,gen wat G u s t a a f A d o l f nog verder in zijn schild voerde ?
Een Oostzee-rijk zou Zweden worden,
en al zijn al de
groote verwachtingen zijner vorsten niet vervuld, een
machtige staat is het in de zeventiende eeuw geworden, en
is het ook geruimen tijd nog in de achttiende gebleven .
Met Noorwegen en Denemarken stood het in dit lange
l ijdvak niet in betrekking, tenzij als vijaod tegenover
vijand. De Zuidpunt van Zweden, tot 1660 toe in Deensche hand, het belang van de Sont, de handel, waren
zoovele punten van ij verzucht en van twist . Een enkele
.maal was Noorwegen, of was althans Noorsch gebied het
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kampten Denen en Zweden tegen elkander op eig en bodem .
Ten alien tijde bleven bij de langdurige vijandschap
der beide rijken de Noren getrouw aan hunne koningen,
de koningen tevens van Denemarken . Met Zweden hadden
zij nimmer iets gemeen . Zoo was het in de zeventiende
eeuw geweest, zoo bleef het in de achttiende, toen K are 1
XII zijue Zweedsche legerscharen aanvoerde tegen Denemarken, Polen, Rusland, en toen hij later zich verleiden
liet tot den aanval op Noorwegen, om zich schadeloos to
stellen voor zijn e verliezen aan de Oostzee . Noor en Zweed
stonden ook destijds als bittere vijanden tegenover elkander .
Gedurende de verdere tijdvakken der achttiende eeuw
speelde Zweden eene meer on .dergeschikte rol, en ook
Denemarken en Noorwegen komen in de rij der Europeesche staten weinig op den voorgrond . In het eerstgenoemde
rijk dwon g de bovendrij vende partij na den dood van
K a r e 1 XII en de daarop gevolgde vermindering der
koninklijke macht de regeering tot eene vredelievende
staatkunde, die de stelling van het eens zoo machtige land
zoozeer verzwakte, dat het even krachteloos werd als werkeloos. Bovendien moest het voortdurend op zijne hoede
wezen tegen de listige staatkunde van Rusland en van
Pruisen, waarvoor het meermalen moest bukken, wilde het
als b.v. in 1741
het overschot zijner Oostzeeniet
gewesten verliezen. Ook later, na 1771, toen het koninklijke
gezag weder was versterkt en daardoor de beteekenis van
Zweden als Oostzee-staat weder aanmerkelijk rees, bemoeide
het rijk zich uitsluitend met de Oostelijke en de Zuidelijke
kusten der Oostzee, niet met Midden- of West-Europa ;
alleen in het tijdperk der Fransche omwenteling, in 1792,
ging koning G u s t a a f met het plan om, naar Frankrijk
to trekken, ten einde het bedreigde koning sg eslacht to hulp
to komen .
Maar met Denemarken en Noorweg en kwam Zweden
in de achttiende eeuw zoo goed als niet in aanraking . In
deze landen, die zich zorgvuldig verwijderd hielden van het,
oorlogstooneel, zoowel in den Poolschen en den Oosten-
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rijkschen erfopvolgingsoorlog en in de Silezische oorlogeu
als in den geweldigen kamp om het . maritieme en koloniale
overwicht tusschen Engeland en Frankrijk, leefde de bevolking in rust en in vrede, zich om weinig anders bekommerende dan om vraagstukken rakende den landbouw,
die vooral in Denemarken ten alien tijde op den voorgrond
waren g etreden . Wat Noorwegen aangaat, dit land doorleefde een tijdperk van zulk eene doffe rust, dat er in de
wereldgeschiedenis tenauwernood gerept wordt van zijn naam .
Inderdaad, in zulk een langdurig tijdsgewricht van
vervreemding tusschen de Noordsche Staten, die eenmaal
de Unie van Kalmar onder Mn scepter had vereenigd, was
er al zeer weinig, dat op de wenschelijkheid, of zelfs op
de mogelijkheid wijzen kon eener hernieuwde vereeniging
onder een kroon, onder welke voorwaarden het ook ware .
Immers, terwijl Denemarken en Noorwegen ongestoord en
getrouwelijk verbonden bleven, nimmer strijdende of twistende over verschil van belangen, over terugzetting of
verwaarloozing noch over bevoorrechting, keerde Zweden
zich met den dag meer van zijne stamverwante naburen af,
wien het slechts de herinnering liet van de gewelddadige
pogingen om Denemarken to vernederen en Noorwegen to
veroveren, in den tijd van K a r e 1 X I I .
Historisch beschouwd was het den kbeeld eener unie
van de Noordsche rijken, hetzij van twee of van alle drie,
op het einde der achttiende eeuw nog veel ongerijmder dan
op dat der veertiende.
Zooals in alle landen der oude wereld is ook in die
van Noord-Europa alles het onderstboven gekeerd door de
kortstondige, maar des to meer drukkende overheersching
van Napoleon . De staatkundige verhouding tusschen de
Noordsche rijken, die een tijdlang aan den onmiddellijken
invloed van den Franschen alleenheerscher moisten to ontkomen, evenals dit ook Rusland gelukte, moest vroeger of
later onvermijdelijk veranderen, zoodra maar Napoleon,
door dwang of overreding, een er van noopte zijne staatkundige plane en to bevorderen, en het belang der andere
0 . E . VI 2
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een tegenwicht deed zoeken in de aaneensluiting bij
's keizers vijinden .
Het jaar 1808 heeft dau ook een ommekeer gebracht
in den staatkundig en toestand en de staatkundige betrekkingen der Oostzee-landen . Wat Zweden betreft, de toenadering tusschen keizer N a p o l e o n en keizer A l e x a n d e r
van Rusland leidde in dat jaar, bij en na de conferentie to
Erfurt, tot gemeen overleg omtrent de inlij ving van Finland
bij het Russische rijk, ten koste van Zweden. De Zweedsche
koning, Gust a a f A . d o l f IV, die een diepen of keer gevoelde voor den Franschen keizer, then hij gewoon was
met schimpnamen aan to duiden, en zich hartgrondig ergerde
over de houding van Pruisen en van Rusland na den vrede
van Tilsit in 1807, was onbezonnen genoeg het to laten
aankomen op een oorlog, waartoe hem de middelen ten
eenenmale ontbraken . Duur kwam hem die onberaden
handelwijze to staan . Finland ging verloren en werd als
een Ru ssisch gewest voor goed bij het Czaren-rij k getrokken .
Maar bovendien kostte zij den koning zelf de kroon : hij
werd gevangen genomen toen hij poogde to vluchten, en
van zijne waardigheid vervallen verklaard ; zijn oom K a r e 1
X III besteeg den opengevallen troop van Zweden .
Die oorlog met Rusland was niet de eenige, waarin
G u s t a a f I V gewikkeld was . Denemarken, door Engeland
tevergeefs aangezocht om zijne vloot ter beschikking to
stellen in den strijd tegen Frankrijk, moest den smaad
dulden, dat de Engelschen in 1807 door het bombardement
der hoofdstad Kopenhagen met geweld hun wil doordreven
en de schepen wegvoerden . Van dat oog enblik of waren
de banden tusschen Denen en Engelschen verbroken,
Denem.arken sloot zich aan bij N a pole o n, en werd aldus
opnieuw de vijand van Zweden ; in 1808 en '09 stonden dus
ook de Noren tot den strijd tegen G u s t a a f I V gereed,
en verzamelden een leger van bijna dertig duizend man
aan hunne Oostelijke grenzen .
Deze ingewikkelde toestand had voor de verhouding
tusschen Noorwegen en Denemarken aan de eene, en Noorwegen en Zweden aan de andere zijde een merkwaardig gevolg .
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Na de gewelddaad der Engelschen in de Sont was het
den Noren eensklaps duidelijk geworden, dat zij zoo goed
als weerloos waren in geval En geland hen bedreigen wilde ;
van de Denen hadden zij geen bescherming meer to wachten .
Zoolan g de beide landen zich onzijdig hadden kunnen
houden, was dit gevaar gerin g, maar van het oogenblik of
dat de Denen in openlijke vijandschap waren geraakt met
Eugeland en gemeene zaak haddenn gemaakt met Frankrijk,
althan s enkele hunner leiders
gev oelden de Noren
hoe hachelijk hunne stelling worden kon . Aanmerkelijk
grooter werd echter het gevaar wanneer ook in het Oosten
een machtige nabuur aan de grenzen stond, die vroeger of
later de begeerige hand kon uitstrekken naar Noorsch
gebied : wanneer Rusland Zweden geheel overvleugelde . En
dat die leans groot was, verheelden zich de Noren niet.
Die overwegingen leidden tot het onverwachte besluit
van den Noorschen opperbevelhebber
een Deensch
prins
met de Zweedsche troepen een wapenstilstand to
sluiten en generaal A d l e r spar r e aldus gelegenheid to
geven ijlings naar Stockholm to marcheeren om den koning
to d win gen tot den vrede . Zoo volgden in 1809 snel op
elkander de gewichtigste gebeurtenissen : de afzetting van
konin g G u s t a a f I V, de vrede van Zweden met Rusland,
met Denemarken, met Frankrijk . Al was het verlies van
Finland ook een bittere teleurstelling, in elk geval was de
onafhankelijkheid van Zweden gered, en die onafhankelijk
heid dankte het rijk grootendeels aan de edelmoedigheid
of, zoo men liever wil, aan het heldere staatkundige
inzicht
der Noren .
Gedurende korten tijd hebben de Zweden ook dankbaar
den bewezen dienst erkend, en zelfs gaven zij aan dat gevoel
van erkentelijkheid uiting door eene daad, die eensklaps
de gedachte aan de mogelijkheid eener vereeniging van
Zweden met Noorwegen deed rijzen : de Zweedsche rijksdag
koos tot troonopvolger van den kinderloozen koning K are 1
X I I I, die toen de kroon droeg van zijn verbannen neef
G- u s t a a f I V, denzelfden Deenschen prins, die Zweden
had gered.
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Maar reeds in het jaar 1810 overleed die troonopvolger
onverwachts -- jammer genoeg : zoo groot toch was zijn
populariteit, dat algemeen in Zweden geloofd werd aan
misdaad, en zelfs een heftig oproer uitbarstte to Stockholm .
Niettemin, het denkbeeld van eene unie tusschen
Zweden en Noorwegen was nu eenmaal op het tapijt gebracht, en ook nadat, zooals welbeken d is, B e r n a d o t t e
tot troonopvolger in Zweden gekozen was, werd het niet
geheel prij sgege ven .
Maar toen het weder openlijk to berde gebracht Werd,,
had het eene belangrijke wijziging ondergaan, of, beter
gezegd, de overwegingen en drijfveeren om het weder ter
sprake to brengen, waren veranderd .
Weldaden worden niet zelden spoedig vergeten ; dikwerf'
ook wekken zij allengs wrevel tegen den weldoener en
openbaart zich die wrevel in aanmatiging en onredelijkheid .
In Zweden was iets dergelijks to bespeuren . Toen de gevaren van 1809 wat vergeten waren, het verlies van Fin land
daarentegen nog altijd diep werd betreurd en als een onuitwischbare smaad beschouwd, rees de gedachte aan eene
schadeloosstelling door de vereeniging met Noorwegen . Het
is waar, zij rees, voorzoover men kan nagaan, niet in het
brein der Zweedsche staatslieden zelven : B e r n a d o t t e wass
het, de nieuwe kroonprins, die in 1812 het plan ontwierp .
Met dat al, toen het plan een vasten vorm had gekregen
en het op de uit voering sank wa m, was de tegen stand der
Zweden uiterst gering, en in 1814 lieten zij zich de unie der
beide rijken welgevallen, zonder aanstoot to nemen aan de
geweldmiddelen, die tot de aanhechting van Noorwegen
werden to baat genomen .
Geweldmiddelen toch waren het ongetwijfeld . Door
Napoleons vijanden : Rusland, Engeland, Pruisen, in
1812 en 1813 de belofte van Zwedens onzijdigheid of bijstand to geven viel het Bernadotte licht die mogendheden tot verdragen over to halen, waarbij Zweden het bezit
van Noorwegen werd gewaarborgd . Het belang van Denemarken immers, N a p o l e o n s bondgenoot, behoefde niet,
in aanmerking to komen .
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Tenauwernood dan ook was door den slag van Leipzig
het lot van N a p o l e o n beslist in Midden-Europa, of B e r n a dot t e achtte het oogenblik tot handelen gekomen . Snel
trok h --*j naar Denemarken, overviel het kleine Deensche
leger, dat tot krachtigen tegenweer niet in staat was, en
dwon g daardoor reeds in Januari 1814, dus na twee of drie
m aanden, den Deenschen koning tot den vrede van Kiel,
en bij then vrede tot afstand van Noorwegen .
et is inderdaad to verwonderen, dat bij dit ruilingsplan
in den grond toch gold het een ruil van Finland
teg en Noorwegen
zoo weinig rekening is gehouden met
Noorwegens verleden en met zijne betrekking tot Denemarken . Vrij als zij wares: geweest onder hunne eigen
koningen in vroeger eeuwen, waren zij het gebleven onder
de kroon van Deensche, of eigenlijk Duitsche vorsten .
Ook n.a 1660, toen de absolute koningsmacht in Denemarken
en dus ook in Noorwegen
was ingevoerd, bleven
zij wat zij g eweest waren, en de koningen zelven bleven
de beide landen beschouwen en behandelen als twee zelfstandige rijken . Uit niets kan dit beter blijken dan daaruit,
dat Noorwegen steeds zij n eigen leg er gehad heeft, alleen
uit Noren g evormd en door Noorsche of cieren aangevoerd .
Bovendien han voor de gelijkstelling der beide states tegenover de kroon als een duidelijk bewijs gelden, dat ten
alien tijde Noren gebezigd werden als ambtenaren in Deenschen staatsdienst, even goed als omgekeerd : in 1814 waren
er no- 208 Noren in Deensche betrekkingen, tegen 156
Denen in Noorsche 1). Kortom, Noren en Denen hadden,
al bl eef Kopenhagen de zetel des konings en het Deensche
rijk het middelpunt van militaire, politieke en intellectueele
ontwikkeling
deze laatste nochtans noch krachtig noch
alg emeen
eeuwen lang broederlij k samenleven, zonder
ij verzucht noch wangunst, verknocht aan dezelfde koningskroon .
Geen wonder dan ook, dat de Noren er geen oog enblik aan dachten zich to onderwerpen aan de bepalingen
1)

D r o 1 sum, Norwegen als Souveraner Staat, 1905 .
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van den vrede van Kiel . Zij sprongen to wapen, zonden
hun leger naar de Zweedsche grens, riepen eene rijksvergadering bijeen en gaven zich een eigen Noorsche grondwet . Toen zij deze hadden aan genomen, nog op denzelfden
dag (17 Mei 1814), verkozen zij den Deenschen kroonprins
tot koning van Noorwegen .
Deze daad was op dat oogenblik een zeer hinderlijk
voorval in de Europeesche staatkundige wereld . Zij was
eene zeer vijandige demonstratie tegen Zweden, want de
Noren zagen terecht in dat, al had de vrede van Kiel
Noorwegen niet aan Zweden toegekend, maar aan den
Zweedschen koning, het gevolg zou wezen, dat hun land
beschouwd werd als een aanhangsel, als een buitengewest,
ongerekend nog het krenkende van de behandeling, die hen
bij wijze van ruilmiddel toewees en van den eenen eigenaar
op den anderen deed overgaan, zonder dat er van hun
eigen voorkeur sprake was . Maar de Noren wisten toen
niet, dat de drie bovengenoemde mogendheden, Eng eland,
Rusland en Pruisen, bij verdrag hunne goedkeuring en hunn
steun aan het plan hidden verzekerd, en nog minder dat
Oostenrijk zich met het denkbeeld vereenigd had.

Terecht werd, in Engeland o.a., de Noorweegsche
quaestie beschouwd als een der neteligste onder de vele
vraagstukken, die toen aan de orde warm
vooral toen
de Zweedsche kroonprins, anders gezegd B e r n a d o t t e,
met de Zweedsche troepen tegen Noorweg en optrok .
Wat er uit dezen ingewikkelden toestand had kunnen
worden, wanneer niet eene onverwachte gebeurtenis then
eensklaps geheel gewijzigd had, is bezwaarlijk to gissen .
Trouwens, dergelijke gissingen zijn uit den aard der zaak
nutteloos : zij zijn alleen geoorloofd ten opzichte van de
oorzaken, die eene onverwachte wending hebben gebracht .
In Juli dan trok B e r n a d o t t e tegen Noorwegen op .
Een klein voordeel, de bezetting eener grensvesting, kon
een moreel succes heeten, maar kans op eene beslissende
overwinning gaf het niet : de sterkste vestingen bleven noin Noorsche hand, en het zag er niet naar uit, dat zij
spoediger zouden bezwijken dan in de tijden van K are 1 K I I .
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Op dit hachelijke tijdstip nu opende, tot ieders verwondering, de Zweedsche prins eene onderhandeling met
de tegenover hem tot den strijd gereedstaande Noren . Men
heeft van Zweedsche zijde dezen stag verklaard als eene
daad van edelmoedigheid, omdat bet Zweedsche leger sterker
was dan het Noorsche, maar misschien wel tegen beter
weten in : immers uit de brieven van de toenmalige Zweedsche koningin is ten duidelijkste gebleken, dat B e r n adot t e zich volstrekt niet de moeilijkheid, of liever de
onmogelijkheid verheelde Noorwegen to veroveren ; tot
Christiania kon men misschien doordringen, maar bet bergland veroveren was ondoenlijk 1) . Het is dan ook vrij wat
meer waarschijnlijk, dat dit juiste inzicht in den toestand
Bern a dot t e tot zijn onderhandeliugsvoorstel heeft geleid .
Finland terugwinnen was onm ogelij k, Noorwegen gewelddadiglijk onderwerpen eveneens, maar bet door toegeven
winnen kon uitvoerbaar zijn . Immers de Noren
bet kan
den Zweedschen kroonprins allicht bekend zijn geweest --beschouwden de houding der mogendheden als dreigender
dan zij in werkelijkheid was : vreesden zij al niet voor eene
gemeenschappelijke expeditie tegen hun land, zij vreesden
wel, en dit zeer ernstig, voor eene blokkade hunner havens
en kusten door de Engelsche oorlogsschepen . Ook deze
vrees was, zooals men nu met zekerbeid weet, ongegrond,
maar de Noren hadden reden bet tegendeel to gelooven .
Ook op de verkoelin g van Noorwegen ten opzichte
van Denemarken heeft B e r n a d o t t e kunnen rekenen . De
vrede van Kiel gaf een diepe ergernis, en deze was bet,
die tot de stoutmoedige besluiten der vergadering to Eidsvold had geleid . Noorwegen was thans voor bet oog enblik
onafhankelijk, maar bij koel overleg konden de Noren tot
de overtuiging komen, dat de aansluiting bij een ander
Noordsch rijk voor den nieuwen staat zijne voordeelen
inedebracht.
Het schijnt, dat inderdaad doze overwegingen van beide
zijden de onderhandeling hebben doen slagen, die den 14en
1)

F r . N a n s e n, Norwegen and die Union mit Schweden, 1905 .
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Augustus 1814 leidde tot de Conventie van Moss (dicht bij
Christiania) . Zij bepaalde, dat in Noorwegen aanstonds
eene Stortingsvergadering, volgens de grondwet van den
Ten Mei bijeengeroepen, zou samenkomen omm met de commissarissen van den Zweedschen koning onmiddellijk over
de vereeniging to beraadslagen . De nieuw g ekozen koning
(Oh r i s t i a a n van Denemarken) zou dan afstand doen .
Van zijne zijde beloofde de Zweedsche kroonprins erkenning en eerbiediging der grondwet van 17 Mei .
De grondwet, door de Noren in de rijksvergadering to
Eidsvold vastgesteld, stelde op den voorgrond, dat Noorwegen een vrij, zelfstandig, on deelbaar en onvervreemdbaar
koninkrijk is, met eene beperkt monarchale regeering, onder
eene erfelijke kroon . De Luthersche godsdienst werd als
staats-godsdienst aangewezen en onder bescherming van do
kroon gesteld ; de koning heeft de uitvoerende macht ; hij
is onschendbaar ; de ministerraad, door den koning gekozen,
is verantwoordelijk . De koning kan verordeningen uitvaardigen of opheffen rakende den handel, de nijverheid en de
politie, mits niet strijdig met de constitutie of de wetter .
Belastingen worden door den koning ingevorderd, die ook
het beheer over de staatsgoederen heeft . De koning heeft
het recht van gratie, hij benoemt alle burgerlijke en militaire, alsmede geestelijke ambtenaren, en ontslaat of schorst
hen, na raadpleging van den staatsraad . Hij verleent ridderorden, maar geen titels, behalve ambtelijke . Hij heeft het
bevel over zee- en landmacht, maar de sterkte en sam .enstelling staan ter beslissing aan het Storting ; voor een aanwallenden oorlog mag de Noorsche strijdmacht mede alleen
-,net goedvinden van het Storting gebezigd worden . De
koning heeft het recht oorlog to verkiaren en vrede to
sluiten, verdragen aan to gaan of op to heffen, gezanten to
zenden en to ontvangen . Voor alle kouinklijke besluiten
is een ministerieel contraseign noodig.
Het Storting bestaat uit twee deelen : Lagting en Odelsting. Het Lagting is even vierde deel der Storting-leden,
door henzelven gekozen ; de andere leden vormen het
Odelsting. .Ale 25-jarige Noorsche burgers, die 5 jaren in
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het land wonen, zijn stemgerechtigd ; om de drie jaren zijn
er verkiezingen . Het Storting geeft wetten en heft ze op,
legt belastingen op, sluit leeningen en beslist over het
financie-wezen ; het stelt de civiele lijst vast, neemt kennis
van tractaten en verbonden ; het heeft het recht van enquete
en van naturalisatie . Een wet komt eerst in het Odelsting,
voorgesteld door een der leden of door een staatsraad ;
wordt het voorstel aangenomeu, dan g aat het naar het
Lagting, dat het kan verwerpen en met aanmerkingen
terugzenden ; het Odelsting kan de wet dan nogmaals aannemen, maar na eene herhaalde verwerping moet de gezamenlijke vergadering van het Storting beslissen, en wordt eene
meerderheid van twee derden der stemmen vereischt . Den
koning blijft de bekrachtiging, maar indien drie Stortingvergaderingen, telkens na de nieuwe verkiezingen, hetzelfde
wetsvoorstel aanbieden, krijgt het, hetzij met of zonder de
koninklijke bekrachtiging, kracht van wet. Voor besluiten,
de zaken van het Storting zelve betreffende, is geen koninklijke goedkeuring vereischt .
Van de overige bepalingen der grondwet, die ook de
gewone burgerlijke rechten van drukpersvrijheid, vrijheid
van domicilie en dergelijke vaststelt, verdienen nog de
opmerkzaamheid die, welke voorschrijven, dat Noorwegen
alleen aansprakelijk is voor zijn eigen nationale schuld,
dat het zijn eigen bank en muntrecht heeft, en dat het
zijn eigen koopmansvlag zal voeren . Deze bepalingen evenwel zijn er eerst in opgenomen, nadat in beginsel de vereeniging met Zweden order eene kroon was aangenomen,
d.i . dus door de Stortings-vergadering, welke koning
in
C h r i st i a a n
het was zijn laatste regeeringsdaad
het najaar van 1814 bijeen riep . Die vergadering had zich
a,anstonds beij verd maatregelen to nemen om de zelfstandigheid van den staat onder alle omstandigheden to
waarborgen . Daartoe was het noodig zoodan ige bepalingen in de g rondwet op to nemen, dat de gedachte aan
eene andere dan eene zuiver persoonlijke unie met eene
vreemde kroon werd uitgesloten . Met dit doel werd
er een artikel ingevoegd, voorschrijvende dat de koning

290 --jaarlijks eenigen tijd in Noorwegen doorbrengen moest, en
dat gedurende zijne afwezigheid het rijksbestuur in zijn
naam door een staats-minister en minstens vijf leden van
den staatsraad zou gevoerd worden . Eerst later nam Noorwegen er genoegen mede, dat de koning zich door een
stadhouder liet vertegenwoordigen .
Van gewicht was verder dat de koning, zoolanb hij in
Zweden zou vertoeven, verplicht was voortdurend een der
Noorsche staatsministers bij zich to houden en twee leden
van den Noorschen staatsraad, buiten wier tegenwoordigheid door den koning niet over Noorsche zaken mocht
beslist worden, en zelfs dan nog slechts onder goedkeuring
der regeering in Noorwegen .
Een antler artikel bepaalde, dat in vred estij d in Noorwegen geene andere dan Noorsche troepen m ochten verblij ven, en dat deze in Z weden niet mochten gelegerd
worden, met uitzondering van eene garde van vrijwilligers ;
voor wapenoefeningen werd eene uitzondering gemaakt,
wits deze hoogstens zes weken duurden, en nimmer meer
dan drieduizend man van het eene rijk op het grondgebied
van het andere vertoefden . Wat de vloot betreft, deze
mag in tijd van vrede alleen in Noorsche havens gestationeerd zijn .
Van bij zonder belang
zooal s in het vervolg duidelijk is gebleken was de bepaling in § 38 der grondwet,
dat de Noorsche staatsminister en de beide Noorsche staatsraden, boven bedoeld, zitting en adviseerende stem hebben
in den Zweedschen staatsraad, zoodra daar zaken worden
behandeld, die de beide rijken betreffen, terwijl bovendien het
goeddunken der Noorsche regeering moet worden gevraagd .
Met de reeds genoemde voorschriften omtrent bankwezen, muntrecht en vlag konden in derdaad deze ingelaschte of uitgewerkte wetsbepalin gen een voldoende
waarborg zijn tegen elke poging van Zweedsche zijde om
Noorwegen als een bezitting to beschouwen en to behandelen .
Op dezen grondslag dan werden de onderhandelingen
over de personeele unie van Zweden en Noorwegen gevoerd .
Door de Zweedsche gemachtigden kon dan ook Been ander
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standpunt worden ingenomen dan dat, hetwelk de Noorsche
grondwet, die de koning beloofd had to zullen eerbiedigen,
hun aanwees, en punt voor punt hebben zij zich nedergelegd bij de voorwaarden, door de Noren gesteld . Zoo,
maar ook zoo alleen, was het mogelijk in betrekkelijk
korten tijd tot eene gewenschte uitkomst to geraken, d .i .
het eens to worden over eene „rijksacte", de constitutioneele betrekkingen regelende, die uit de unie der beide
staten voortsproten . In de vergadering van het Noorsche
Storting op den 3len Juli 1815 en in de Zweedsche Stendenvergadering op den hen Augustus daaraanvolgende werd
die rijksacte goedgekeurd . De unie tusschen Zweden en
Noorwegen was een historisch feit geworden .
Het ligt in den aard der zaak, dat de rijksacte op
vele plaatsen niet anders dan eene woordelijke herhaling
bevat van de bepalingen der Noorsche grondwet . Daarnevens echter werden enkele nieuwe ingevoegd, eensdeels
omdat Zweden soortgelijke voorschriften ten eigen nutte
vorderde als Noorwegen eischte tot het zijne, anderdeels
omdat de regeling van de behaudeling der gemeenschappelijke aangelegenheden in de acte diende to worden opgenomen . Terecht werd to lien einde vastgesteld (in art . 5),
dat in den Noorschen staatsraad, ingeval daar • door den
koning onderwerpen ter sprake g ebracht werden, die de
beide rijken raakten, drie leden van den Zweedschen staatsraad zitting en stem zouden hebben
dezelfde bepaling
als ten opzichte van Noorwegen was aangenomen .
Sober als de rijksacte is, met uitzondering van de uitvoerige voorschriften voor het geval van ontstentenis eens
meerderjarigen troonopvolgers, stelt zij eigenlijk alleen de
gemeenschap vast van de kroon . Zij kept deze het recht
toe van vrede en oorlog en het recht verbonden en verdragen to sluiten, met de bijbehoorende bevoegdheid gezanten to zenden en to ontvangen . Maar daar buiten laat
zij alle zaken onaangeroerd, met de onloochenbare bedoeling
alles over to laten aan het souvereine recht der staten
afzonderlijk . Voorzeker was zulks voorzichtig, ja zelfs mag
het beschouwd worden als de onmisbare voorwaarde, waarop

de persoonlijke unie der beide landen mogelijk zou wezen .
Maar wel beschouwd was het verre van voldoende om eene
vredelievende, eendrachtige verhouding van Noorwegen en
Z weden to verzekeren .
Door gemeenschap van taal, of komst en belang, door
gemeenschappelijke lotswisselingen gedurende vele eeuwen,
was Noorwegen verbonden geweest en gebleven met Denemarken, en trouw aan het regeerende vorstenhuis was een
kenmerkende trek van het Noorsche volkskarakter . In 1814
mocht de denkwijze, ten gevolge van de gebeurtenissen,
meer of min zijn veranderd, en de hartelijkheid jegens de
Denen zijn verminderd, op den duur behield de Noor zeker
zijne oude sympathie, en de houding, door prins C h r i s t i a a n in de moeilij ke omstandig heden aan g enomen, had
het hare er toe bij gedragen de ergernis over den vrede van
Kiel to verzachten ; met ingenomenheid had men dan ook
den prins de koningskroon aangeboden . Ernstige bezorgdheid over de gevaren, die de buitenlandsche staatkunde
voor het rij k deed rij zen, en daarbij de drang der groote
mogendheden hadden doers besluiten het ° denkbeeld der
persoonlijke unie met de kroon van Zweden to overwegen,
en zekerlijk heeft daarbij ook de meening wel weder gegolden, die korten tij d to voren tot het besluit geleid had
de vijandige Zweedsche troepen tot den tocht naar Stockholm in staat to stellen : de meening, dat Zweden en Noorwegen een gezamenlijk belang hadden in de afwering van
eventueele veroveringsplannen van Russische zijde . Maar
sympathie was in geen geval de drijfveer tot de onderhandeling met B e r n a d o t t e en tot de bekrachtiging der
rijksacte.
Historisch beschouwd was de proefneming met de unie
van Zweden en Noorwegen een misgreep, grooter misschien
dan die met de unie van de Noordelijke met de Zuidelijke
Nederlanden . De kans op eendracht tusschen de beide
men kon het van den aanvang of
Noordsche Staten zou
geheel afhangen van den takt der Zweden .
voorspellen
En van den aanvang of ook had men kunnen voorzien, dat
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de Zweden de unie uit een ander oogpunt zouden beschouwen dan de Noren . Voor Zweden kon de aanhechting
van Noorwegen aan de kroon van Zweden niet anders zijn
en blijven dan eene schadevergoeding voor het verlies van
Finland, die in naam weliswaar alleen toegekend was aan
den kouing en diens troonopvolger, maar metterdaad bestemd was voor Zweden zelf, dat immers het verlies deraloude provincie geleden had . Hoe duidelijk de termen der
rijksacte ook mochten spreken, hoe stellig zij Noorwegen
in het eerste artikel verklaarde voor „een vrij, zelfstandig,
ondeelbaar en onvervreemdbaar rijk", metterdaad was dat
rijk voor den Zweed niet anders dan een bijgewonnen
grondgebied .
Bij zulk eene gezindheid van de beide volken kon het
niet uitblij ven of de toepassing der rijksacte gaf, ondanks
de onvermoeide pogingen der koningen, vbor en na aan
leiding tot onvredenheid, tot geschil, tot botsing .
Al kende men de geschiedenis der Noorsch-Zweedsche
oneenigheden in de negentiende eeuw in het geheel niet,,
men zou niettemin in staat zijn uit den loop der gebeurtenissen vbor en in 1814 en 1815 en uit den inhoud derrijksacte de gevolgtrekking to maken, dat de twistappel
zou geworpen worden op het eenige terrein, waarop de
beide staten tot samenwerking verplicht waren : het terrein
der buitenlandsche betrekkingen .
Zoo is het inderdaad ook geweest : de geheele, lang-durige strijd heeft geloopen over vraagstukken, het verkeer
met het buitenland rakende . De ondergeschikte rol, die de
Skandinavische landen in de laatste honderd jaren hebben
gespeeld in de internationale staatkunde, heeft van zelf de
gelegenheid benomen tot botsingen van ernstigen aard, en
daardoor hebben zich de aan houden de geschillen bepaald
tot taken van betrekkelijk ondergeschikt belang ; ook zal
de kalme natuur der Noordsche volken er het hare toe
hebben bijgedragen om to beletten, dat vijandschap in de
plaats trad van de oogenblikkelijke goede verstandhouding,
terwijl bovendien het welwillend en beleidvol optreden der
koningen een invloed ten goede heeft geoefend .
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Maar toch komt steeds de tegenstrijdigheid in de opvattingen van Noren en Zweden aan den dag .
Het zou noodeloos en zeker zeer weinig aanlokkelijk
wezen den taaien strijd van stap tot stap to volgen . Het
moge genoeg zijn op den voorgrond to stellen wat de aanleiding is geworden tot de verwijderiug en eindelijk tot de
scheuring tusschen de beide unie-rijken .
Van den beginne of hebben de Noren geklaagd over
ontduiking van bet vijfde artikel der rijksacte . Zooals
boven vermeld is, schreef dit voor, dat in den Zweedschen
staatsraad, zoodra onderwerpen van gemeenschappelijk belang aan de orde kwamen, Noren moesten zitting hebben,
en omgekeerd . In Zweden nu was bet gewoonte, dat zaken,
waarbij bet buitenland betrokken was, niet in den staatsraad werden behandeld, maar in den ministerraad ; zij
werden daar door den minister van buitenlandsche zaken
ter tafel gebracht . Daardoo r werd bij z ulke zaken natuurlijk
de Noorsche invloed geheel buitengesloten . Hoe krenkend
dit ook zijn mocht, er lag geen reden in van schending
der unie-bepalingen to spreken, en bet bescheiden aandeel,
dat Zweden en Noorwegen namen in de Europeesche vraagstukken, gaf Been reden tot een scherpen twist op dit punt .
Bij de genoemde klacht kwamm echter een andere . De
benoeming van een stadhouder was in de unie-acte niet
aangeroerd, en daardoor was bet voor de Noren moeilijk
zich daartegen to verzetten, maar bet griefde hen diep, dat
de Zweden beweerden
schoon niet ten onrechte
dat
een Zweed even goed daartoe kon worden aangewezen als
een Noor . Zij beschouwden die bewering
en op hun beurt
terecht
als eene uiting van de geheime bedoeling der
Zweden om allengs Noorwegen in Zweden op to losses .
Jaren 1 an g wisten de koningen, K a r e 1 X I V J o h a n,
anders gezegd Bernadotte, Oscar I en Karel XV,
de toenemeude ontevredenheid in to toomen door aan de
nationalistische wenschen tegemoet to komen, o. a . ten
opzichte van een eigen gerechtshof, een eigen munt en
dergelijke, en vooral door het stadhouderschap of onbezet
fe laten of daartoe een Noor to ben oemen . Doch de Noren
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waren daarmede niet voldaan ; allengs eischten zij de opheffing van het ambt, en namen zelfs een wet in dien zin
aan . Natuurlijk wekte dit bij de Zweden, die de autonomistische stemming in Noorwegen met klimmende ergernis
gadesloegen, een heftigen tegenstand, want hoe nadrukkelijker de Noren op eene uitlegging der rijksacte in separatistischen zin aandrongen, hoe scherper ook in Zweden
& unionistische, zoogenaamd Groot-Zweedsche partij die
bestreed . De eisch om herziening der rijksacte kwam
telkenmale op het tapijt en bracht den koning meermalen
in een zeer moeilijk dilemma, omdat het to voorzien was
dat, ingeval tot die herziening besloten werd, de lijnrecht
tegenover elkander staande meeningen van Noren en Zweden
onvermijdelijk tot verbreking der unie zouden leiden .
Naarmate de twist over deze en dergelijke punten
langer voortduurde, kreeg ook het vraag stuk van de leiding
der buitenlandsche aangelegenheden een ern stiger karakter .
De regeling, daaromtrent in de rijksacte getroffen, was
zeer gebrekkig ; eigenlijk was het geen regeling . Konden
dus de Noren zich niet beroepen op een afdoende bepaling,
welker uitvoering zij slechts to eischen hadden, zij meenden
to kunnen verlangen, dat niettemin bij de behandeling van
zulke takenn een Noorsch minister of staatsraad tegenwoordig zou zijn . Ook hieromtrent is (in 1835) door de
toegevendheid des koning s eene schikking getroffen, die
aan het bezwaar der Noren tegemoet kwam, maar het was
onvermijdelijk dat de klachten zich zouden herhalen : wat
toch baatte de tegenwoordigheid van een Noorschen staatsman, indien hij geen andere rol to vervullen had dan die
van stilzwijgend toehoorder?
Vele jaren bleef deze retelige vraag onbeantwoord, in
de behandeling der buitenlandsche zaken werd geen verandering gebracht ; en toen eindelijk in 1885 de regeering
to Stockholm de inrichting van het Zweedsche staatsbestuur
in dien zin wij zigde, dat voortaan de ministerieele staats-raad zou zijn samengesteld uit den premier, den minister
van buitenlandsche taken, een Zweedschen en eon Noor,schen staatsraad, toen rees de verbittering in Noorwegen
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ten top . Vergeefs ontwierp de koning toen plannen om
de zaak tot eene schikking to brengen : het wederzijdsch
wantrouwen leidde tot nienw geharrewar, en de zaak bleef
zooals zij was.
Ware er in de lange jaren van dezen strij d een internationaal vraagstuk van gewicht to beslissen g eweest, waarbij Zweden en Noorwegen onmiddellijk betrokken waren,
zonder t wijfel ware dat v'raagstuk de steen des aan scoots
geworden . Nu dit niet zoo was, werd de strijd gevoerd
op kleiner terrein .
Steeds meer openbaarde zich in Zweden de tegenzin
tegen de stij gende eischen van Noorwegen, waarin men
slechts een streven naar ontbinding der unie zag . Maar
van de zijde der Noren openbaarde zich teg elij k meer en
meer de of keer van eene vereeniging, waarin het beginsel
van gelijkheid naar hunne meening geheel werd ter zijde
gesteld. Op allerlei wijze maakten zij het wereldkundig,
dat Noorwegen was en bleef een zelfstandig rijk, somtijds
middelen kiezende, die bezwaarlijk in alle opzichten to verdedigen zijn. De vlagge-wet vooral, die, in 1893 voorgesteld,
in 1896 en 98 bevestigd en ingevoerd is, niettegenstaande
de koninklijke bekrachtiging geweigerd werd, kan moeilijk
anders besch ouwd worden dan als eene betooging, maar
minder onschuldig dan zij schijnt : de handelsvlag zou
voortaan op alle plaatsen en tijdstippen, waarop er geen
sprake zou moeten wezen van de militaire vlag, in de plaats
van de unie-kleuren worden gebezigd . Voorwaar, geen
duidelijker oorlogsverklaring aan de unie kon worden uitgesproken .
Het groote, essentieele geschilpunt is, bij gebreke van
belangrijker vraagstukken van internationaal karakter, de
quaestie der consulaten geworden . Inderdaad is daarover
eigenlijk van 1830 of getwist . In dat jaar werd het consulaatwezen gebracht onder het Zweedsche handelscollege
en het Noorsche ministerie van financien, maar met then
verstande, dat dezelfde persoon voor beide staten als consul
optrad . Bijna aanstonds na die regeling begon het verzet
van de zijde der Noren : men begeerde afzonderlijke con-
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sulaten . Met tusschenpoozen heeft de strijd over dit punt
voortgeduurd gedurende de geheele negentiende eeuw, en
hij is niet geeindigd dan met de afscheiding van Noorwegen, waartoe onlangs besloten is .
Inderdaad is deze quaestie een zaak geweest, waarvan
bet voortbestaan der unie moest afhangen . Indien de
buitenlandsche aangelegenheden, zij bet ook alleen die,
welke den handel betreffen, niet meer gemeenschappelijk
warden behandeld, dan is er van gemeenschap Been zichtbaar spoor meer over ; eene unie, personeel of reeel, is in
dit geval een schijnbeeld . Bij bet verschil in zienswijze nu,
niet op dit punt alleen, maar in bet algemeen, was er aan
overeenstemming, of zelfs aan een vergelijk, niet to denken .
Scheiding was de eenige oplossing .
Een historisch overzicht van de wording der unie en
van hetgeen daaraan is voorafgegaan levert den besten
grondslag voor eene beoordeeling van bet besluit der Noren
om zich van Zweden of to scheiden . Door dat besluit is
men verrast, en alleen de kalme en bezadigde wijze, waarop
Noorwegen de zaak heeft behandeld, is oorzaak, dat de
indruk in Europa niet dieper geweest is . Zonder twijfel
toch is bet een besluit van groot gewicht : voor bet land
zelf, omdat bet thans, voor bet eerst, in allen deele op
zich zelf staat en staan zal bij eventueele moeilijkheden
van internationalen aard ; voor Europa, omdat bet evenwicht
in bet Noorden is verplaatst, en voortaan rekening moet
gehouden warden met andere staatkundige combination
dan vroeger.
De beschouwing van bet verleden der beide staten
leidt tot de uitkomst, dat een onderzoek naar de rechtmatigheid van de klachten der Noren en de volhardende
weigering der Zweden vruchteloos en overbodig is . Die
klachten van de Noren zijn meer theoretisch dan praktisch .
De eigen vlag, de gelijkheid van bet aantal staatslieden
bij de behandeling van buitenlandsche zaken, de afzonderlijke consulates, bet zijn alle zaken van betrekkelijk gering
praktisch gewicht . De eischen dienaangaande zijn slechts
O. E . VI 2
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uitingen van nationalisme . Het verzet der Noren gold dan
ook nimmer bet vorstenhuis of den persoon des konin gs,
het gold bet Zweedsche yolk, dat bet nationalistische
streven der Noren niet velen kon. De grond van alles is
alleen deze, dat de unie van 1815 historisch een grove
misslag was . Hoe ook de Noren zich inspanden om voor
hunne zelfstandigheid to waken, voor de Zweden moest de
unie onder a ne kroon een a vergoeding blij ven voor Finland,
en Noorwegen daarom een, zij bet dan ook bevoorrecht,
gewest. Maar een verleden van vele eeuwen had Noorwegen door eene diepe klove van Zweden gescheiden ; alleen
met Denemarken was bet door gemeenschap van taal,
levenswijze en lotswisselingen, door zijn historie in 46n
woord, verbonden . En in al die eeuwen had het zijn vrijheid behouden, onverkort : hoe zou het dan kunnen dulden,
dat het bescho awd werd en behandeld als een minderwaardig
land? Ondanks de weldaden der koningen bleef de dubbele
kroon voor Noorwegen een krenking van den nationalen
trots . Omgekeerd echter kon Zweden, al was bet in 1809
ook door den plicht der dankbaarheid tegenover Noorwegen gebonden, op den duur de nationalistische beweging
niet aanmoedigen ; het zag terecht daarvan in de toekomst
als onvermijdelijk gevolg de verzwakking van bet rijk . De
unie van 1815 was, evenzeer als die van 1397, van den
aanvang of veroordeeld .
Noorwegen ziet n u zijn verlan gen bevredigd, bet natiolisme viert een nieuwen triomf. Zal die zeg epraal het rijk
geluk brengen ? Men zou bet kunnen betwijfelen . Een
groot, maar zeer dun bevolkt land, met weinig rijkdom en
beperkte middelen van bestaan is Noorwegen, en er is
eenige reden tot de bedenking, of de bevrediging van bet
nationaliteitsgevoel door bet bezit van een eigen koningstroon, eigen gezanten en eigen consuls, in alien deele
opweegt tegen de verplichtingen, die ook in de staatkunde
de volkomen zelfstandigheid medebrengt.
Het nationalisme, het particularisme, heeft zijne donkere
schaduwzijde .

INED1TA OVER
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G. VAN RIJN .

Na driejarigen arbeid heb ik vrij wat materiaal bijeeng ebracht voor een biographie van N i c o 1 a a s Beets , zonder daarmede nog gereed to zijn . Maar de vrees dat enkele,
met m oeite en door aanhoudend zoeken opgedolven kostelijke hulpmiddelen, door anderen wereldkundig gemaakt
zouden worden, deed mij omzien naar een middel om eer
zij als een deel der levensbeschrijving verschijnen, ten minste
een en ander mede to deelen van hetgeen ik vond . Ik heb
bij mijn zoeken en nasporen menigeen voor zeer gewaardeerde
hulp to danken . Zoo stond de peer Albert V e rw e y mij in
de laatste dagen op mijn verzoek een veertiental brieven ten
gebruike af, door B e e t s aan den redakteur-uitgever van den
Muzenalmanak geschreven. Het artikel ,Boeken, menschen
en stroomingen" in het Mei-nommer van het tijdschrift De
beweging, naar aanleiding,van professor C h ante pie d e 1 a
Saussaye's boek over Beets en van Dr . Joh . Dyser i n c k's werkj es gaf mij aanleiding tot een vraag, waarop
boven vermeld welwillend leenen het antwoord was. Zijn er
ook in die brieven tal van eigenaardigheden omtrent
karakter en optreden van den 16- tot 20-jarigen jongman
to vin den, Loch zijn het deze niet, die in de eerste plaats
mij er toe leiden een en ander minder bekends of liever
tot nu toe geheel onbekends publiek to maken .
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Ik had mij eerst voorgenomen in de volgende bladzijden

er ook uitvoeriger op to wij zen, dat, wie B e e t s beoordeelt,
niet alleen met vele ,inedita" rekening heeft to houden,
maar ook hiermede dat een groot aantal van de verzen

zijner jeugd door den dichter zoo van vorm veranderd zijn,
dat men ze niet meer herkent . De heusch mij toegestane
ruimte liet dit echter niet toe, daarom slechts een voorbeeld uit bet gedrukte .
Toen B e e t s zeventien jaar was dichtte hij

vioo ltj en" .

,Het Veld

In het eerste deel der Dichtwerken, door den toen 62j arigen dichter herzien en als „get Maartsch vioo l t j e" opge-

nomen, is niet alleen de maat veranderd, maar noch de
„dikke doode takken", noch „de minder rang", waarin men
„niet zooveel noten op zijnen zang" heeft, mogen dienen
tot beoordeeling der dichtgave van den jongeling ; want . . .
in 't oorspronkelijke komen ze niet voor .

Beets heeft, dit dient erkend, zelf eenigzins aanleiding
tot dit verkeerd oordeel gegeven, door niet uitdrukkelijk
bij elk gedicht to vermelden of bet bijna ongewijzigd of
geheel omgewerkt opgenomen is, maar wie hem beoordeelt
dient er toch rekening mede to houden .
Een enkel woord ga nog vooraf aan de uittreksels uit

brieven van of over B e e t s, die men in de volgende bladzijden vindt . Ik houd het er voor dat het besluit van
Pot g i e t e r s zuster, waardoor de korrespondentie van dezen
uitnemenden onder onze dichters met Bus ken Hue t voor
dertig jaar aan de kennisneming van belangstellenden wordt
onthouden, oorzaak is, dat ik voor mijn doel een goudmijn ontdekte, die mij meer dan verraste . Door bet wereld-

kundig worden van deze dwaze bepaling Loch, was de eerste
prikkel verstompt om elders to zoeken wat er van P o t
g i e t e r s korrespondentie aan dit fatum ontkomen was .
Toen ik nu bij mijn vragen aan inrichtingen, waar bet
bezit van zulke bescheiden mij mogelijk scheen, ook den
bibliothecaris der Amsterdamsche Universiteit Dr . C. P.
Burger J r. schreef, ontving ik een bevestigend antwoord,
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en, bij een spoedig daarop gevolgd bezoek, bleek mij welk
een schat daar nog verborgen was. „Nog verborgen" schrijf
ik, want de tijd is niet ver meer dat men algemeen weten
kan hoeveel belangrijks daar nog schuilt . Het deel, waarin
deze HSS. beschreven en vermeld worden is in bewerking .
1k meende aanspraak to mogen waken op het resultaat van
deze vondst, voor zoover het op B e e t s betrekking heeft,
en, ofschoon ik mij voorstel vele der sours zeer uitvoerige
brieven op to nemen in miju levensbeschrijving van den
grooten Nederlan .der, er hier alvast eenige aantrekkelijke
fragmenten uit to mogen mededeelen, kon mij niet dan
hoogst aangenaam zijn .
Als Pot g i e t e r in 4en of anderen brief, geschreven
v66r 26 November 1835, Beets van Byronianisme, honigsmeerderij, predikantsneigin gen enz . beschuldigt of verdenkt, antwoordt de laatste op then datum, in een zeer
uitvoerig schrijven
„ . . . . Maar wat begint gij nu daar Vriendlief ? : ,Geef
ons eindelijk Beets, niet den Byroniaanschen B, niet den
morrenden, wreveligen, zuchtenden B ('k laat u dit alles
in godsnaam zeggen, de geheele wereld schijut mij op dit
punt beter to kennen, dan ik mij-zelven
enfin ! Maar nu !)
evenmin den Beets, die domin6 van de eene of andere
kleine stad (toch nog een stad ? !) gaat worden"
dat
negeer ik ! Waar by all means, vindt gij eene passage in
eenig mijner gedichten, die den toekomstigen Pfarherr
dicteert ?
toon mij, toon mij de plaats, waar de punten
van den steek, waar de witheid des befs, waar de plechtigheid des mantels komen doorkijken .
. . . . Mag ik de eer hebben u to zeggen dat ik noch
honing verkoop, noch honing lust . H e ij a heeft eens in
uw idee verkeerd. Hij verbeeldde zich toen dat ik geen
aanmerkingen maken durfde, en geen aanmerkingen verdragen kon, en hield mij toen ter tijde even als gij nog
voor een soort van een pedant die zijne vrienden aangenaamheden zegt, opdat zij hem aangenaamheden zeggen
mogen, voor iemand die zorg draagt wie hem op straat
bejegent to groeten, ten einde geen gevaar to loopen van
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ongegroet gepasseerd to worden, waardoor de dames, die
voor de glazen zitten, zeggen zouden : „Hij is in geen tel ;
niemand groet hem!" Ach ik moest haast met B i 1 d e r d ij k zeggen : Wie kent me, of heeft mij niet mijn leeftij d
lang miskend .
Enfin, ik behoor zeker niet tot de menschen die in 't
midden hunner verrukking den bril uit de zak halen, of
een loupe adhiberen om to zien of er ook hier en daar iets
is dat hun enthousiasme zou kunnen matigen, en dan als
iemand naar hunne bevinding en oordeel vraagt, beginnen
met to zeggen wat zij door den bril gezien hebben en vergeten dat zij verrukt zijn geweest ; ik weet niet hoe mijn
principe in deze samenhangt met mijn kleine scads-domin&geest maar ik kan u zeggen dat waar gelegenheid tot bewonderen en critiseren beide is, ik mij liever tot het eerste
laat wegsleepen, dan mij tot het tweede zet . But this is all
nothing to you, en daarom keer ik tot uw,,Anna" weder . . . .
Ik hoop niet dat gij mijn abominabel vers : ,Troosten"
in dat jaarboekje (Volksalmanak) gelezen hebt . Lieve
hemel wat schrikte ik die miserie gedrukt to zien . Ik was
vergeten wat ik ingezonden had . Ik herinnerde mij slechts,
dat F r ij 1 i n k mij vervolgde om iets met mijn naam en dat
ik toen in mijn prullenportefeuille iets voor 't yolk gezocht had .
Ik dacht er toen niet aan dat ik een weinigje reputatie
op to houden had . Enfin ! de pauvrete is gedrukt en de
Letteroefeningen vinden 't stukjen zeker beter dan Jose .
Ik ben op aarde bang voor zeven dingen
Een leeuw, een slang, de koorts, een booze vrouw,
Kramp, honger en de Letteroefeningen
Zijn taken, die ik graag ontloopen zou . -Ook wenschte ik raak de nachtmeer steeds to ontspringen
En nimmermeer to trantlen van de kou,
Maar in wat vrees dit al mij doet vervallen,
Voor Yntema ben ik het bangst van alien .
Hij is zoo fijn, zoo schrander, zoo belezen,
Zoo kiesch en zoo wellevend in de daad,
Hij kon van 't land de grootste dichter wezen,
En 't is maar uit beleefdheid zoo bij 't laat .
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Wie needrig rijmt heeft niets van hem to vrezen
Slechts wat hem over 't hoofd vliegt wekt zijn haat ;
,,Ongare kost, onrijpe hers euvruchten"
Kan de arme man alleen niet zien of luchten .
Eens heeft hij mij als een barbaar geschetst,
Een Attila met ongeschoren baarde ;
Voorts heeft mijn broederliefde hem gekwetst ;
Dat hartsgevoel had voor 't publiek geen waarde,
En daarom dacht hot zijner kieschheid best
Te spotters, met een wezen zoo ale de aarde
Er zelden teelt, en dat zich dit slechts schaamt,
Dezelfde lucht to drinken, die hij aAmt .
lets heeft hem meer dan alles wat ik schreef,
Verwonderd en van boozen nijd doen zwellen,
Hoe duivel stond mij 't hoofd ook ooit zoo scheef,
Om 't menschdom zulk een dwaasheid to vertellen .
Hoe ver men hier en daar 't bewondren dreef,
Die regel moest opeens mijn vonnis vellen,
Te zeggen dat een vrouw soma imposeert,
Ofschoon zij zich niet als een vischwijf weert .
Zie de Rec . , Vaderl. Lett. 45 . XI . (Guy
de Vl .) enz. enz . enz ."

Het oordeel dat B e e t s in het volgend jaar uitsprak
over „de tweede koopstad des rijks" kan niet vleiend genoemd worden . Hij schrijft daarvan
,,(Ik heb) 12 dagen to Rotterdam doorgebracht en heb
die stad de allerakeligste koopstad gevonden, die ik ooit
gezien heb . Amsterdam is er heilig bij ; daar is ten minste
nog een societeit, een zekere kring, die van iets anders
spreekt dan van commercie ; maar to Rotterdam! . . . . bah !
Het is alles Werkelijke Schuld, en Spanje, en Oost-Indie,
en Engelan d en Lord Palmerston wat men hoort ; Koffijveiling en Handelsmaatschappij, Columbianen en Schuldvernietiging" enz.
In dezen zelfden brief bericht hij de ontvangst eener
circulaire tot medewerking aan de Gids . ,Het prospectus"
dus schrijft hij, ,is uitnemend gesteld en lokt mij uit . Zijn
wij het ook aan u verschuldigd, en zoo niet, weet gij ook
in welke handen die Redactie is ? Ik had wel lust tot
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medewerking, maar zou gaarne nog eenige inlichting hebben."
Omtrent die gevraagde „inlichting" vond ik niets,
maar over zijn medewerking bevat een ongedateerde brief
- uit 1837, aan Potgieter persoonlijk gericht, het volgende
,,Vijftien gulden voor het blad,
op die conditie zal
ik gaarne mede werken Mijnheer de meer bijzonder met
het Mengelwerk Belaste en om u dit to bewijzen, zend ik
u mijn stukjen ,Begraven" en beloof u in dit genre meer
te zullen leveren en in het jaar 1838 dapper mee to werken .
Voor verzen, zoo ik die in 't vervolg mocht geven, beding
ik geen honorarium, omdat ze allen mijn eigendom blijven
moeten . Recensies Amicissime ! heb ik voorgenomen nooit
weer to schrijven, mijn talent ligt niet in de critiek, althands
niet in het opstellen van Recensies, en ik vind het ook
geen aangenaam werk, al gaaft gij mij dus f 20 voor 't
blad recensies, ik zou u toch de gedichten van G r e b
weeromzenden . Bij mijne vele bezigheden, heb ik geen lust
,om prullen to lezen of vervelende boeken door to snuffelen
veel liever lees ik er een geestige aankondiging van door
u of een ander in den Gids gegeven."
Toch heeft Beets nog enkele recen sies 1) voor de Gids
bewerkt, maar 't heeft evenmin lang geduurd, als de goede
verhouding met de redaktie . In een schrijven aan den
uitgever van 8 Mei 1838 leest men : „ Ik zend u wits dezen
het mij toegezon den boekwerk terug, daar ik mij geheel
aan de Rubriek ,Beoordeelingen" in uw Maandwerk onttrekken wil, waarvan ik U Ed . verzoek de Redactie ken nis
to geven. Mijn arbeid in dezen is altijd zeer onbeduidend
geweest ."
Ofschoon hij kort daarop de Gids-redaktie antwoordt
,,op (hare) niet altijd even vriendelijke letteren" en haar
verzoekt „ten (zijnen) behoeve ondershands geen enkelen
1) B e e t s beoordeelde voor de Gids o.a . Romans en Verhalen door
Krabbendam, Potgieter, e .a . ; Vinkeles, Sardanapalus, Bulwer,
Rienzi, vertaald door P o t g i e t e r en enkele andere . Een door hem bewerkte beoordeeling van van L e n n e p' s Roos van Dekema is (naar zich
uit de brieven laat opmaken) blijkbaar naar het oordeel der redaktie to
ongunstig geweest en niet geplaatst .
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de mede-arbeiders op den omslag genoemd bleef . In een
brief hierop betrekkelijk noemt hij „de intrekking van het
presentexemplaar volkomen billijk" en dankt hij „voor het
geduld, waarmede men het hem zoolang is blijven zenden."
Kenschetsend voor de verhouding tusschen B e e t s en
de Gidsredaktie is nog de volgende zinsnede uit een partikulieren brief van B . aan Pot g i e t e r van 10 Maart 1838
,,Gij vraagt mij telkens mijn oordeel over de Nommers
van den Gids. Weet gij dan niet dat ik van het recenseren
ben afgestapt . Ik had de Benten met een volkomen haat, en
aldus wil ik ook Been Censor bij den uwen zijn ."
Guy de Vlaming, het eerste groote dichtstuk, dat
Beets met zijn naam uitgaf, en waarvan hij reeds aan
P o t g i e t e r geschreven had : „Guy de Vlaming komt
de hemel weet ! Ik krijg vandaag of morgen de proef van
't laatste blad . Meer kan ik u niet zeggen . Maar dit
weet ik dat 't gemakkelijker is drie Guy's de Vlamings
to schrij ven dan er 4en uit to geven" en later : ,,Hiernevens . . . mijn Guy de Vlaming . . . schrijf mij spoedig uw
onpartijdig en gedetailleerd oordeel . Liefst zag ik het in
g edrukte letteren in den Gids", enz ., diezelfde Guy heeft
hem veel leeds bezorgd . Pot g i e t e r beoordeelde het in
de Gids. Wat B e e t s over die recensie aan P . schreef is
vooral merkwaardig, omdat er een kwestie door opgelost
wordt, die velen zeer ter harte ging, ja waarmede men
B e e t s tot zijn laatste levensdagen nog lastig gevallen is,
n .l . de uitlating van regel 95-107 . Ik kom daar na het
citaat nog met een enkel woord op terug .
,,Dank" zoo schrijft B ., Dank voor uwe Recensie van
Guy de V . Zij is een fiksch stuk en gij handhaaft mijn
werk met vuur en kracht . Uwe aanmerkingen zijn zeker
alien goed en meestal stem ik er volkomen mee in . Wat
gij op pag . 630 van de kinderen zegt die ik had kunnen
opvoeren, is juist naar mijn idee. Ik vindt het to walgelijk ;
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en zij hinderen mij in den goddelijken Oedipus van S o f ok 1 e s zelven .
Op pag. 626 berispt gij terecht het to lang verhaal
van Guy . Het is de passage, waar ik bij het reciteren altijd
het meest tegenopzag en zij is vee) to explicatief. Maar ik

vreesde dat het weer zou zijn als met Jose, waar niemand
iets in aan wou vullen en ik van alle kanten moest hooren,
dat de historia facti niet duidelijk was . Maar gij hebt

volkomen gelijk de inleiding gaat niet mank door de uit-

lating
De zin blijft volmaakt en indien gij niet
wist wat er gestaan had, gij zoudt noch dit, noch lets

anders geschreven hebben . . . .
. . . Wat nu pag . 636 betreft, zeker ik twijfel niet aan
de welmeenendheid van het daar aangebrachte . Gemeend is
het zeker, want ik heb dienzelfden coup de patte nu reeds
driemalen in den Gids gekregen . De auteurs mijne vrienden
schijnen blijde met die ontdekking en nu moet zij overal
in . Hebt gij 't al gezien ? B e e t s heeft een bespottelijke

id4e om van adel to willen wezen ! Het staat in de privaat
editien van den Guy ! wij zullen er in publieke tijdschriften
over lagchen ! En W e s t e r b a a n en . . . alles moet er dienstbaar aan wezen. Dit is in het belang van den Gids of to
raden . . . . Maar ik dwaal van mijn thema of : ik wil u
nog eens dankzeggen voor de moeite die gij u voor mijn
Guy gegeven hebt ."
Misschien zijn er opmerkzamer lezers en verzamelaars
van Beets' geschriften dan ik, voor wie het geen nieuwigheid is hier to vernemen dat er twee verschillende drukken
bestaan van de Guy de V laming, n.l. den voor de „vrienden"
bestemd, waarin de regels 95-107 voorkomen, Mn ter uitgaaf, waarin deze zijn weggelaten ; het was voor mij verrassend dit to lezen .

Het schijnt dat deze beoordeeling van de Guy de
Vlaming door P. kwaad bloed zette, al is 't mogelijk dat
het niet de eenige reden van tijdelijke verwijdering was,
maar opvallend verschil is er tusschen het volgende geestdriftige stukj a uit een brief van B e e t s gedateerd van den
,,Huize Nyenburgh 17 Julij 1837" en een paar citaten uit
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brieven van J. P. H a s e b roe k van 1838 . Het ging in
den brief van B. over een bijdrage van laatstgenoemde voor
Tesselschade .

,,H a s e b roe k vertelde mij gisteren", aldus B e e t s
,,hoe gij hem plaagdet om eene bijdrage en hoe hij er zich
op alle manieren van excuseerde . Ik stelde hem toen voor
of hij mij zou willen vergunnen, uit de vele brieven, die
ik van hem heb, eene bijdrage voor T e s s e 1 s c h a d e op to
make. ; zonder dat hij er een hand of vinger naar behoefde
uit to steken . Hij keurde dit plan goed, mits dat hij er
nets van to zien kreeg voor 't gedrukt was . Nu heeft hij
mij veel gesproken van zijn laatsten brief vol excuses aan
u. Zou ik Diet met een passage uit then brief kunnen
beginners en het stuk noemen : „Bijdrage van Niemand" of
,,Bijdrage van geen Bijdrager", of zoo iets . Ik beloof u
een geestig recueil in alien gevalle . Gij weet hoe zijne
brieven zijn ."
En dan vervolgt Beets : ,Maar weet gij Potgieterlief !
wat gij volstrekt doen moet? Gij moet ontegenzeggelijk
volstrekt een paar dagen op de Pastory komen logeren .
Gij moet hier komen Pot g i e t e r, volstrekt hier komen,
al was 't maar van Vrijdag tot Zondag . I3k
asebroek
moet u persoonlijk kennen, ik moet u aan mijn A l e i d a,
aan mijne schoonmoeder voorstellen, allen branden evenzeer
van verlang en om u to zien, u die alles evenzeer interesseert. Gij ontkomt dit niet . G ij m o e t ou tout est fini
entre nous . Deze week is de Nijenburcht niet compleet,
maar in de volgende zal hij allerliefst zijn en dan zoo den
geheelen zomer blijven, maar gij moet komen, Vrijdag over
8 dagen b.v., gij moet deze heerlijke streek, dit heerlijk
verblijf zien : wij moeten u een paar dagen bezitten . Gij moet
uw dicht, en akelig Amsterdam voor 2 dagen vergeten . . . .
H a s e b r o e k heeft mij gebeden u dit to bidden : wees
nu niet zoo coquet als uw stijl placht to wezen en flog
wel eens is .
Vaarwel Amicissime ! en geloof mij
geheel den uwe
Beets .
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Hoe gaarne schreef ik then brief of van H a s e b roe k,

waaruit B . zijn begin nemen wou en die in zijn geheel
voor mij ligt ; een bewijs to meer voor den adel van geest

en hart dezes uitnemendsten van B .'s vrienden . Dit zij
echter voor later bewaard . Van het voorgesteld ,recueil"

kwam niets, want Has e b r o e k gaf zijn ,,Opregte Haarlemmer Courant" ; later opgenomen in Waarheid en droomen .
In denzelfden brief, waarin B e e t s over de beoordeeling
van Guy de Viaming schrijft, zegt hij van dit stukje
,,Has a br o e k's Courant is naar mijn oordeel het beste

prozastuk (van de Tesselschade) . Verleden Vrijdag hebben wij
op den Nijenburgh ter zijner eer kandeel gedronken ."
Eenigszins in tegenspraak hiermede schijut wat Has e-

b roe k in ongeveer denzelfden tijd aan P . schrijft : „B e e t s
beweert in hooge ernst, dat het kopje kandeel van J o n a t h a n
indecent is ; is dat zoo ? . . . Ik kwam Vrijdag op Nijenburgh . Men dronk er kandeel . B . zei ik heb vandaag in
de courant de bevalling van een Betsy gelezen enz. Ik
dronk en lachte mee . Naderhand hoorde ik, dat het een
ernstige terechtwijzing geweest was, no eens, is dat recht ?"

Het slot van dezen brief doet duidelijk zien hoe men
Jonathan's vraag hebbe op to vatten : , Weet gij dat
Beets hier gepreekt heeft ? het was als gij 't van hem verwacht . Jezus met Maria en Martha was zijn onderwerp .
Gij verbeeldt u de dichterlij k-christelijke ontwikkelin g van
beider zielstoestand . Hij heeft geheel Heilo, dit zegt weinig,
geheel Leyden, dat zegt meer, v a n d e r P a l m, dit zegt
zeer veel verrukt .
Met Kerstmis preekt hij hier weder . Avis au lecteur ."

Het kost moeite niet maar steeds aan het afschrijven

to blijven . Voor hen, die meenen dat Pot g i e t e r den
jongen Beets niet erg vertrouwde, het volgende nog uit
een brief gedateerd „fleilo 1 Aug . 1840."

Amicissimus,
Hartelijk dank voor de vriendelijkheid van aan mij
gedacht to hebben met opzicht tot de En gelsche Presbyterian Church . Maar lieve vriend ik doe den 4 October mijn
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intrede to Heemstede en kan dus aan geene andere bestemming
hoegenaamd denken . Was dit zoo niet, ik moet zeggen
dat mij heel veel in deze zaak zou aanlachen . Than s kan
ik niet anders dan mij stomp denken op den een of anderen
broeder Proponent, wien het baantjen lijken zoude, maar
ik kan er niet een van den Leydschen tak wiens mood naar
't Engelsch staat of er veel aan gedaan heeft, en weet
niemand to recommandeeren . (T e n K a t e is nog Been proponent en vertaalt „musket" met „kleine moskee ! ") G e w i n
is ja in Engeland geweest, maar ik geloof niet dat hij genoeg
Engelsch kan om iets in die taal to stellen, en zou er daarenboven geen zin in hebben . Maar mogelijk verlangt gij ook
alleen een antwoord voor mij selven en dat heb ik gegeven .
Nog eenmaal dank voor uwe heusche attentie ."
Uit dit aanbod van Pot g i e t e r spreekt toch geen
groot wantrouwen .
Het nu volgende antwoord op een
naar het blijkt onaangenaam schrijven van P . is een mengeling van humor en ingehouden boos-zijn
.,,We like us" (de Byroniaansche B. vraagt of het niet
each other zou moeten wezen ?) ,we like each other at a
distance my dear!"
Zoo begint gij de kleine Verhandeling over de nederigheid, die ik 1.I. Zondag Ult° . Jan . 't genoegen had van u
to ontfangen en tot mijne stichting to lezen . Zoo begint
gij en eindigt met u to onderteekenen : „uw waarachtigen
vriend ." Ik geloof gij 't er bij benadering voor houdt, dat
degene mijner vrienden, who are not at a distance and who
dolor me far and near, geen waarachtige vrienden zijn,
omdat zij mij niet nu en dan onuitstaanbaar (mais c'est bien
dur cependant !) vinden of geergerd worden door fouten in
mijn character, als b .v. die van het dragen eens flacons in
mijn vestzak, of van de deftige pedanterie, die ik sedert
mijne lezing in de H . M . v . K . en W . wel niet heb, maar
Loch lion hebben aangenomen . Zie het Christendom gebiedt
geen ergernis to geven, maar hoe moeelijk wordt deze
plicht, wanneer de goede evenmensch zoo verschrikkelijk
irritabiel is . Potgieter, Potgieter zijt gij billijk? . . .
Gij rookt (doet ge niet ?) gij neemt de vrijheid de kamer
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vol stank to maken, de verhouding der atmospheer die mij
omgeeft, to veranderen, to bederven en vergif to mengen
in wat ik moet ademen.
Wie weet of gij niet snuift
(waarlijk ik acht er u geen haar minder om),
maar ik
draag in mijn linker kamizoolzak . . . . wat ? een tabaksdoos
met toebehooren en met mijn naam in den deksel ? peen!
een snuifdoos met het portret van A 1 i - P a c h a ? neen !
een tandenpriem met een kurketrekker, of een barnsteen
cigarenpijpje ? Niets van dat alles, maar
een „onzalige
reukflesch"
niet waar een onzalige ? beden k eens, Eau
de Cologne !
Eilieve, waarom ? omdat ik in een land van
rookers, snuivers, pruimers ben, die mij misselijk maken .
Waarom ? omdat mijne reukzenuwen zoo € jn ontwikkeld
zijn, dat ik in ieder vertrek een mengeling van geuren
gewaar word, die ik alle geregeld tot haar oorspron g kan
terugbrengen . Waarom ? omdat er geen dag voorbijgaat,
waarvan ik niet een gedeelte aan hoofdpijn lijdende, doorbren g.
Bedenk mijn vriend of ik nog niet onzaliger ben dan
mijn flacon . Met dat al, ik beken het, is de zaak ijsselijk,
zoo ijsselij k, dat ze op u
die toch wel meer flacons
?
zulk
een
vreeselijken
indruk gemaakt
gezien zult hebben
heeft, dat gij er een rond jaar mede bezwaard geweest zijt
(want op den avond onlangs bij H e ij e gesleten, hebt gij
den steen des aanstoots niet gezien, ik herinner mij recht
duidelijk, dat ik hem vergeten had en zeer behoefde), dat
gij, zeg ik, er een rond jaar mee bezwaard geweest zijt en
't nu waarlijk in een brief zet . Midas heeft ezelsooren,
Beets draagt een flacon ! Wat ik u bidden mag strek
uw wraak niet verder uit ; vertel de zaak aan niemand,
vooral niet aan uw vriend Pie n e m a n ; hij m octet de inval
krijgen mij met een flacon in de hand to pourtraiteren, en
als karikatuur uit to geven - mijn reputatie was verloren,
,en de autheur van Jose zou in den man met de flacon to
niet gaan .
In dat heterogeen ste aller, gezelschappen (waar gij mij
onuitstaanbaar vondt !) v i e 1 i k u toe . Trop d'houneur en
effet ! Maar zeg mij eens kan ik het helpen dat er, en dat
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-wel ,eensklaps" en dat wel „met emphase" wordt aangekondigd : „B (e e t s) en v. d . H (o o p ?) komen lezen ?" Kan
ik het helpers dan men mij een Kuser noemt, dat men 't
vertelt dat ik mij zelven ten held heb gekozen, en dat
J o s e nu eerst duidelijk is geworden ? Ik bid u maak mij
Loch niet aansprakelijk voor de uitstrooisels en opvattingen
van anderen . Maar, en dit zegt ge ,ernstig" in dat gezelschap beviel ik u niet ,who can help it if truth will it so ."
Who can help it? I'll tell you . Daar zijn menschen vol
affectatie, vol quant-a-moi, vol politiek ; menschen, die een
- rol spelen of altijd en overal aan een aangenomen karakter
willen beantwoorden, menschen die zelven inwendig even
inconsequent as all the world beside, eene consequentie
voordoen in al hun bewegingen, woorden en reflecties . Tot
die menschen behoor ik (malgr~ mes odeurs et mes parfums)
niet en ik veracht ze . Ik wil niet anders schijnen dan ik
ben en indien ik vroolijk ben bijeengezeten met een gezelschap dat vergaderd is om zich to amuseren, en niet om
elkander onuitstaanbaar to vinden, en daar mijn poezij en
mijn smart, mijn tederheid van gevoel en mijn aandoenlijkheid wil vergeten, mijn
l e iA,
d a, mijn B e r t h a, mijn
F l o r i n d e en de ongetrouwe Misdadige (uit de Muzen) uit
mijne gedachten verbannen, verkies ik daarvan aan niemand
rekenschap to geven, en ik vind het wel wreed van u, dat
gij mij die oogenblikken van verademing niet eens wilt
vergunnen, wanneer noch de vermoeiende inspiratie, noch
de uitputtende gevoelsinspanning mij aandoet en gejaagd
maakt . Doe ik nu zelven mijue reputatie to kort door
alsdan een houding van ongedwongenheid aan to nemen,
-die weinig met wat ik schreef schijnt to strooken, verneder ?
ik mij door wat gij ,verkwisting van talent en vernuft"
noemt en maak ik mij in uwe oogen verachtelijk
het
zij zoo! Ik verkies het in mijn eigen oogen niet to zijn,
en dat zon ik wezen, zoo ik een oogenblik een rol speelde .
Begeert gij mij niet voor een oogenblik vrolijk en gelukkig
to zien, love me then at a distance, want ik hoop nog
vele dergelijke stonden to slijten .
. . . . Om alles samen to vatten, mijn
waarachtige
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Vriend" ! ik weet niet wat u bezield heeft toen gij mij
then half hatelij ken, half komischen, half bestraffenden en
in allen gevalle van 't begin tot eind boudeerenden brief
schreeft.
't Is niet genoeg zoo 't ernst nioet wezen
En 't is to veal tot jokkernij .

Ik ben evenwel overtuigd dat alles volkomen wel g emeend is en ik verzoek u to willen gelooven, dat zoo uw
epistel mij onaangenaam heeft aangedaan, ik echter zeer
wel weet dat ik alle de daarin voorkomende termen niet
to veel moet urgeren. Ik geloof evenwel dat het goed is
dat gij mij dergelijke dingen schrijft en niet zegt omdat ik
wel een weinig opvliegend en dan dientengevolge onbillijk ben .
. . . . Groet H e ij e en B a k h . van m.ij en wees zelf
hartelijk gegroet van
geheel den uwen
Beets .
Leyden, 13 Febr. 1836.
Twee citaten uit brieven van Has e b r o e k aau
Pot g i e t e r mogen hier niet achtergehouden . ,Ge hebt"
zoo vraagt H . „Guy de Vlaming leeren kennen niet waar ? . . .
Er is zeker veel beters en nieuwers geschreven ; maar Loch
niet veel, dat het voorrecht bezit van gelijkelijk indrukmakend to wezen ; de snaren hoe ook geroerd zijn gelukkig
gespannen. Is 't omdat we alien een element van waanzin
in ons hebben dat krankzinnigheid ons zoo aanspreekt ?
Ik weet het niet, maar heb 't effect als bestaande opgemerkt. En dan een dweeper in to voeren in onze dagen
van dweepzucht en ongeloof, van renegaten der reden en
der godsdienst, in wiens mond de taal des geestes een
verheven onzin wordt, wiens blinde vingeren het heilige
zonder heiligschennis mogen aanraken, die straffeloos met
dolk en zwaard mag omgaan, op wiens krank hoofd, evenals
op dat van Cain het teeken gegrif t staat, dat den moordenaar
vrujspreekt,
gelukkige inval voorzeker . Hoe was 't mogelijk dat men van deze gelukkige „situation" niet eerder
gebruik maakte ."
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Het door mij gekursiveerde is door P o t g i e t e r in
zijne beoordeeling overgenomen . 1) Schreef H a s e b r o e k
het bovenstaande reeds in Januari 1837, op 5 December
van datzelfde jaar beantwoordt hij P .'s vraag of hij de
beoordeeling van de Guy gelezen heeft, op de volgende
wijze
. . . . ik geloof dat gij hem (B e e t s) over het algemeen
recht doet . Over 't algemeen zeker, maar ronduit gezegd
uw laatste bladzijde is wat hard, de zaak is waar, maar de
les al to gevoelig ; mijns inziens ligt de fout in uwe overigens recht passende vergelijking . Bij het terechtwijzen van
een gebrek geloof ik, dat het altijd gevaarlijk is een voorbeeld aan to halen. Het gekrenkte hart past het verder
en hatelijker toe dan bedoeld werd . Te meer geldt dit hier
omdat de slag van een vriendenhand komt en dus dubbel
pijnlijk is . Et to Brute? Gij verstaat mij, ik lake uwen
moed niet, maar alleen den toon uwer bestraffing .
1) Zie Gids 1837 : Boekbeoordeelingen blz . 629 .

ONZE LEESTAFEL.
Gedichten van G i z a R i t s c h 1 . Amsterdam, V e r s l u y s .
Verzen van P . J . v a n B a a r d a . Amsterdam, H .
SCI e u 1 en h o f f . - De Schoone Verbeelding, verzen van
Julius de Boer. Amsterdam, Versluys . - Marie
M e t z-K o n i n g, Verzen, 2e Bundel . Bussum, C . A. J.
van Dishoeck . --- Annie Salomons, Verzen. Bussum,
C . A . J. van D i s h o e c k . -- Verzen van J. J . D e e tm a n . Nijkerk, G . F. C a l l e n b a c h . -- De Stilte, gedicht
vau J. H. d e Veer. Uitgeversmaatschappij d'Wilde Horzel,
Beek bij Nijmegen. - ,Boort", Eenvoudige Gedichten door
C. A . Wienecke . Amsterdam, W . Kirchner .
Acht dichtbundels bij een, en nog besparen wij enkele voor eene
volgende bespreking ! Het aantal gedichten dat on s kleine land
voortbrengt is inderdaad indrukwekkend . En al mocht van sommige onder de dichters wier namen hier boven als tot een vriendenkring vereenigd staan, gewenscht zijn, dat zij in niet in zoo milden
overvloed de scheppingen hunner kunst publiceerden, bezieling
aandrang tot po6tische schepping - kan men aan geen hunner
ontzeggen . Wat treft ons, die als bescheiden luisteraars - niet
als kunstrechters van wier vonnis Been appel is -- in den kring
van dit achttal treden, het meest ? Niet de gelij kheid van veler
techniek, gevolg van de bestudeering onzer moderne sonnettisten ;
ook niet de willekeur in 't vormen en vervormen der Nederlandsche
taal, karaktertrek van een groot deel onzer moderne literatuur ;
loch de behoefte om eigen geestesstemming uit to beelden in het
lied, de neiging om zich zelf to geven, en de aandrang om to doorgronden en uit to spreken wat hen drijft tot dichten .
„Ik geloof - en daarom zing ik" zegt J. J. D e e t m a n . Anderen
de meesten van dit achttal - zouden moeten zeggen : ,Mij dringt
mijne smarts tot zingen ." Bij enkelen slechts is het lied kind van
eene vreugde die to groot is om to zwijgen, zooals bij J u 1 i u s d e
B o e r . En G i t a R i t s c h l, in wier bundel ook thans weer het ongerept kinderlij ke zoo wonderlij k gepaard is aan 't geen slechts
kinderachtig schijnt, geeft op de vraag naar den oorsprong harer
liederen een antwoord even naief als zangerig van rhythms
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Heen en weer, heen en weer drijven mij mijne gedachten ;
Dan komen er weer en dan komen er weer, de bange, lange nachten .
Ach dit wachten, al dit wachten, hetwelk mij verteert,
En ach mijn harte, en ach mijn harte, hetwelk steeds meer begeert . . . .

Gedachtenleven en innerlijke aanschouwing zijn natuurlijk bij
acht, deels zeer individueel sprekende, dichters verschillend in uiting .
Deze poeten beschouwen hun persoon, hunne ziel op zeer verscheiden
wijze. De Heer v. B a a r d a ziet zijne ziel als een gewijd woud of
:als een tempel . Hij hoort in zijn zielehuis ,zieleklokjes luiden" ;
-hij bidt daar „tot d'eigen ziele alleen", en getuigt van dat gebed
God was mijn ziel - in heiligheid
is blanke wijdingslelie ontstoken.

Van die ziel spreekt hij veel en vaag . Als hij ziju treurende
geliefde wil troosten, dan roept hij haar in then tempel :
Diep in mijn ziel is een heilige zaal,
zacht schrijd ik door het voorportaal,
dan steek ik de wijdingskaarsen aan . . .

en in eenigszins onbeholpen taal vertrouwt hij haar „devotelijk"
toe aan zijne Liefste

o koester haar zacht
met je liefdemacht ;
laat de lelien blank zich ontplooien,
intens zal het zijn
ons genieten, zoo fijn,
dat god'lijke zielevermooien !

De meerendeels vrij zwakke gedichten van v. B a a r d a geven
omtrent
den eigenlijken zin van dit zielevermooien geene inlichting
;
en
toch
zal een aandachtig lezer erkennen, dat er in zijne poezie
--,,ziel" leeft, levenskracht, die zich kloeker en soberder kan leeren
uiten, wanneer hij minder over zijne ziel spreken zal . Wellicht
ligt reeds thans in zijn boekje meer gezond levee dan in de veel
dichterlijker getuigenissen die A n n i e S a l o m o n s ons met zeer
groote openhartigheid van haar zieleleven geeft . Vaag verlangen
en mijmerende weemoed omfloersen haar zangerige stem
Ken je de(n) weemoed, die komt binnensluipen
Zacht sleepevoetend ?

vraagt zij, maar ofschoon zij zucht over het ledige van die zielsstemming, kan ze er toch niet van scheiden
Zie, lief, 'k ben niet bedroefd om dese smart,
Maar 'k ben bedroefd . wijl ze niet grooter is .

316 -:
Ze zoekt de pijn wezenlijker to maken ; zij „ritst de won
open met kleine scherpe nageltj es", zij roept om de smart, tot ten
laatste de zinlijke passie oplaait als eene brandende vlam
Dit is geen stil-blank licht ; het is 'n vlam,
'n Vlammentong, 'n spitse, bloedig-rood,

Die uit zich rekt, nog verder rekken wil,
En altijd verder in vernielensnood .
Die a1 verzengen wil met zijnen gloed
En branden zwart, en niet verteeren gansch,
Die ov'ral wekken wil 'n nieuwe tong,

Tot 't wordt 'n wilde, roods vlammendans .
'n Wilde vlammendans - m'n lief, m'n lief,
De vlammen lekken ver, raken ons aan ;

M'n lief, ik houd van vuur ; het lokt, het lokt . . .
Laat saam ons in die vlammen ondergaan .

Hoe eenvoudig klinkt naast deze heftige drift, die aan M a r i e •
M a d e l e i n e's hartstocht moet doen denken, de maagdelijke liefdes
belijdenis van G i z a R its c h 1 :
Mijne gedachten, mijne woorden wijd ik aan u ;
In mijn liederen, in mijn gebeden noem il : u ;
Voor u beeft mijn lijf, mijn ziel, mijn zijn,

Door u is mij 't leven een lichte schijn .

Mijn willen, mijn streven zijn tot u gericht
Mijn smart, mijn verdriet werd door u verlicht .
Voor u, aan u geheel mijn leven,
Alles, alles wil ik u geven .

Eenvoudig ? Ja, maar zelf bewust in zijn zingend rhythme
dat, in de eerste regels golvend, in den derden zoo expressief den
gang vertraagt, bewust ook wel hiervan dat liefdes-emoties hare ,
bekoring wel eens verliezen als men ze to psychologisch wil ontleden . - Hoe treft ons naast de kl acht van onbevredigd begeeren
welke in Annie S a l o m o n s' eentonige welluidendheid zoa.
duidelijk de innerlijke armoede alley louter zinlijke smart verraadt en naast de zangere naieveteit van G i z a R i t s c h l de fijne waar-heidszin en eerlijkheid in deze niet onvruchtbare belijdenis van,
Wieneeke :
Toen Gij verdweent, verstierven mijne oogen ;

toen werd mijn ziel zoo mat gelijk het zand

dat ongeploegd blijft . . . toen verzonk mijn hand

tot niets doen . . . toen herd ik bedrogen

voor eeuwig in mijn allergrootste en kleinste vreugde,
toen berstte en brak mijn hart gelijk een vaas
en stortte in een, en 'k was een arme dwaas,

voor wien de wereld, voor wien niets meer deugde .
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Het zou gemakkelijk zijn uit het achttal bundels verzen aan
to halen, waarin de klacht, door W i e n e c k e geslaakt, melodieuzer
uiting heeft gevonden . Maar hot is billijk j uist hem to citeeren
omdat hij duidelijk antwoord geeft op de vraag, die ook den niet
over-koelen of al to nuchteren toehoorder bij deze klaagliederen
op de lippen komt : „zinger deze dichters dan alleen van weemoed ?"
Wel het meest - en ook het treffendst, daar nu eenmaal ons
menschen de vertolking onzer smarten lichter valt dan het uitspreken onzer vreugde. Maar niet uitsluitend . W i e n e c k e althans
weet wel dat de smart de moeder van * blijdschap is . ,Zooals een
scheepjen op zijn schaduw drijft in 't licht", zegt hij met eene
sschilderachtige metafore,
,,Z66 gaat mijn ziel door 't lichte leven heen
gedragen door de waatren van haar liefde,"

, en spoedig gevoelt hij zich gedragen door eene hoogere kracht dan

die louter aardsche liefde, wier wezen zoo vaak slechts smart is .
Soms voert kloeke geloofsovertuiging zijne ziel zonnewaarts . De
sonnetten die daarvan getuigen - reeds voor dezen gepubliceerd
in Onze Eeuw, (Oct . 1903) - mogen onder de beste, de oorspronkelijkste van zijnen bundel gerekend worden .
Uit den schemer van den weemoed roept ons ook de gekuischte
taal van den dichter der Schoone Verbeelding . Zeer schoon en
blij is zijn bewonderende Wekzang
Laar ons de rosse wintervuren smoren
Die blikk'ren al to hard, to last in 't jaar .
Wen 't vuur niet dooft voor hooger zonnegloren
Wordt men geen glans door vensteren gewaar .

Dien glans to zien, het , scheemrend oogenlicht" van Verbeelding, haar droomenlach, de albezielende glorie uitstralend uit hare
teedere slanke gestalte, aan hare hand to gaan en haar stem to
hooren, dat is poezie voor J u l i u s d e B o e r . De wijding die zij
hem schenkt is wel niet religious uaar komt de religie nabij . Zijne
poezie is liefde, ook kept hij de vreugde van den zang, die ontspringt
uit wijsgeerig aanschouwen . Dat die vreugde vasten grondslag
heeft, daaraan twij felt hij niet
Als voor een lichtend schip in nachtgevaar
Is voor een juist besef 't lichtende Beeld
der Rede : 't diamant stramien voor eeuwig klaar,

maar de vreugde die de Schoone Verbeelding hem in de aanschouwing der zichtbare natuur schenkt is toch welsprekender

318
Het licht der avondzon wordt fijn geweven

Op blad en task waar 't gutsend langs de stammen
Die m.os en braam en klimveil vast omklammen

Kleurt gulden gansch den boschrand hoog verheven .
0, Binds op 't koorn als vela roods vlammen

In 't late licht der zon klaprozen beven,

Tot waar aan schemerende hemeldammen

Lange falpen wooden blauwe nevels zweven .
De roode zon in telkens sneller dalen

Wordt grout en grooter, - tot z' in gruis van stralen

Voor 't laatst nog volschoon brandt, de glanzen stroo men
Op 't wijde land tot aan de verste zoomen . . . .

Dan wordt het nacht en wat nog om mocht dwalen
Langs wood en veld en horizont zijn droomen.

Aan den lezer verblij ve het den schoonen bouw van dit gedicht na to gaan, to luisteren naar zijn klankschakeering en misschien hier en daar to zoeken of niet enkele woorden verbleeken
in den avondgloed van het geheel - onze taak is het met vreugde
er op to wijzen in hoe rijke verscheidenheid de Nederlandsche~
natuur hare schoonheid weerspiegelt in het open oog onzer dichters .
Wij willen een geheel verschillend danklied voor de schoonheid
der stervende zon hier naast leggen ; ontleend aan „de Stilte" van
J. H . d e Veer.
Ook d e Veer is sonnettendichter. Hij weet wel, hoe meedoogenloos strong een meester de sonnetvorm is, hoe iedere zwakheid die in 't vrijere lied er wellicht mee door kan, in het sonnet
in 't voile daglicht treedt . Hij moet dat wel weten, want al to
zeer heeft hij 't klemmen van de kluisters gevoeld ! Hoe moet hij
zjjn taal dringen en wringers om ons van Mexico's oude b ewoners.
to verhalen
Lang, droomende in het West, die Oliffbewoners
Leefden gelukkig, tot bij hen drong door

De man, die heeft een doel, die schiet met bogen !

Maar de beschrijvende verzen waarmee d e Veer zijn bundel
opent zij n niet de lievelingen van de Stilte, die zij ne bezielende Godin
is . Zie hier zijn avondlied harer meer waardig, schoone hulde aan
de Muze die hem verschijnt bij het dalen der zon
Traag daalt de nacht. In 't barnend West de zon
Hangt ale een vuurge bol in lossen rook ;

De stilte treedt naar voor ale in de sprook
En nadert met heur urn de gulden bron .

Zij was het dus, die 't wolken weefsel spon,
Dat daar in 't zenith hangt, then ijlen smook,
Die rood, al rooder wordt getint, tot ook
De dunste draad staat scherp op 't wijkend fond .
- Nu schept zij 't water, zie - Ach eensklaps staan
Robijne' en purpren wolkjes v66r het licht ;
Ala waar 't een vlammenzee, gaat open 't West .
E+ n als ik houd atmloos den blik gevest
Op 't wondre kleurenspel, vlamt opgericht
Omhoog een garve vuurs : De Gouden Baan .

Dit is de epifanie van de Stilte, die den dichter niet weer
verlaat. Zij kent de geheimenissen van zijn leven en fluistert hem
eerst de woorden van confessie - herinnering, schuld, boete, dan
ook den troost in de ooren . Helaas dat zij dit zoo gaarne in den
sonnetvorm doet, en dat op quatrijnen ook als daarin reeds alley
is gezegd, terzinen moeten volgen !
Van d e V e e r s sonnetten, gelij k van W i e n e c k e's gedichten
verhalen sommige de schoonheid van Java . Maar op de natuur
van Nederland blij ven alley oogen gericht . Annie S a l o m o n s
geeft treffend den Loon van een Hollandsch meisj a pruilziek door
een Hollandschen regendag
Het motregent traag, 't is half nog mist ;
Ach, dat ik een reden voor droefenis wist .
De hemel is grij s en blauwt maar niet
En alley is grijs van vaag verdriet.
De huizen zijn klam en somber-kil ;

Ik weet niet, wat ik eigenlijk wil .
Het regent maar door, zoo grij s, zoo kil . . .
Ik wou, dat m'n hart werd stil, heel stil .

Maar voorzichtiger en precieuzer dan deze spontane verzuchting
teekent M a r i e M e t z-K o n i n g hare natuurstemmingen . Ziehier
den Aprildag
De dorenheg heeft blad-rozetjes ;
Uit de kastanje bruin en blond
Strooit perels neer der merel mood
Op strak-gespannen bloeme-bedjes .
De kipjes tre6n met trotsche tredjes
En zoeken zoetjes-koklend rond,
In de oude blAren op den grond
Waar wormen kronklen vol en 'vetjes .
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De spinners spannen zijden netjes ;
Daar ringelt dan in d'eersten stond
De blauwe dauw haar kraaltjes rond,
Bij lijsters blije schietgebedjes ;
En in het gras vol bloeme-spetjes
Trompet narcis de lente road .

Ons oordeel is snel gereed : „fraai maar coquetj es" ; doch
Mevr. M e t z vraagt ons oordeel niet. Zij zegt voornaam
En ik ga langs die menschen met vreemden lach
Als een man, die nooit zijn geboorteland zag ;

en zij hoort in haar ziel den godenlach ,om de menschen die prijzen
mijn lied naar den vorm ." Hare liederen door wier hooggewelfde
lanen wij -- die menschen ! - met min of meer koele bewondering keen wandelen, willen ons het levee openbaren van eene die
- ook in haar liefdeleed -- anders is dan de Alltagsmensch . Zij
zegt
ongeveer als Pin d a r u s
Ik ben een arend ! Musschen zie je niet ?

Maar ondanks de kunst aan hare liederen besteed zien wij het
eigenlijk niet . De fictie die de dichteres er toe brengt zich zoo
hoog boven „de menschen" to plaatsen, wreekt zich, omdat het
antwoord uitblijft op de vraag wat dan eigenlijk de kern is van
dat zieleleven, boven ooze nooden en zorgen zoo ver verheven . En
onze koelheid wijkt eerst weer, wanneer de kunstenares en hare
trotsche eenzaamheid en hare precieuze techniek vergeet . Hoe forsch
is de aanhef van ,Doode dag"
Nu lijkt het woud een schepping van metaal !
De bronzen boomen krommen, norsch geschaard,
Hun donkre wortels diep in donkere aard,
En strekken zwart hun takken, ijzer-kaal .

en hoeveel dieper levee dan in de liederen harer liefde ligt in hot
sprookverhaal van het Lij den, de Zusters .
Bijna als een vreemdeling staat in dezen modernen kring
J. J. D e e t m a n . Hij bewondert B e e t s en volgt hem na ; maar
zijne vrij gevige vaardigheid in het rij men, zij ne onmiskenbare bekwaamheid in de overzetting van oude Duitsche christenliederen
hebben hem niet kunnen voeren tot den ernst en de gedragen
vroomheid van zijns meesters religieuze poezie . Vaardigheid in 't
rijmen is een gevaarlijk bezit wanneer zij iemand brengt tot beschrij vingen als deze
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Spieglend zich in plan en vliet,
Wieglend tusschen lies en riet,
Hupplend over berg en dalen ;
Schittrend in het blank kristal
Van den dartlen waterval . . . .

en op het gebied der gewij de poezie liggen niet slechts de voetangels der conventie, maar ook de klemmen der banaliteit . Of
klinkt deze troostrede niet banaal-familiaar
Ieder pak, dat wij pier dragen,
Moede lijder - lijderes !
-- Och, of wij 't maar altijd zagen -Kwam steeds aan zijn juist adres .

Toch moet men doof zijn voor den klank van vroomheid om
niet to hooren dat in D e e t m a n s gedichten, vrij van vagen weemoed en zinlijke versiapping, een geluid klinkt dat bij verscheidene
meer begaafde dichters uit dezen kring ontbreekt . Men gevoelt
in zijne poezie den hartslag van persoonlijk geloofsleven en bezielenden
arbeid . Zijn ,Zomerzondag" dankt daaraan een treffenden aanhef
Het schemert : stille, zoete vrede
Ligt over woud en gaard gespreid .

Dien vrede, die instemming met het oude, welbekende „Dies
ist der Tag des Herrn" kent niet elkeen . D e e t m a n gevoelt die
Zondagswijding sterk en drukt ze duidelijk uit
Hoor nu 't gewijd metaal weergalmen !
De kleine dorpsklok klept er door.
Een hymne alom ! Een toon van psalmen
Gaat mee op in het Scheppingskoor .

Hoe j ammer, dat hij elf achtregelige strofen meent to moeten
gebruiken om die stemming naar waarde to beschrijven !
K. K .
Samuel Falkland (Herm . Heyermans Jr.)Schetsen.
Negende bundel . Amsterdam, H . J. W . B e c h t, 1905 .
Er wordt slechts tweemaal gelachen in dezen negenden bundel
,,Schetsen." Eens in den barbierswinkel, als Falkland zich laat
ontvallen : „Ik stap iederen morgen uit het warme bed in een koud
bad ." Bij die mededeeling dacht ik : als alle Nederlanders zoo
handelden, zou er minder behoefte aan sanatoria voor teringlijders
zijn . Maar de timmerman, de schipper, de trammachinist en het
boertje denken er anders over . Hun lachen is uitlachen . Ook de
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Het tooneeltje is heel grappig beschreven . Kregel zei het boertje
,,Wel man, me voete hebbe nog nooit water geproefd ; 'k zou niet
wete wat ze d'r in doers moeste ." En wanneer F a 1 k 1 a n d vertelt,
dat hij zich na het bad gaat warm loopen, luidt het antwoord
,, Da's met permissie gekkewerk, eerst je koud maken met water
uit de leiding, dat om to drinke is, dan gaan loope om warm to
worde !"
Voorts dreunt ook nog de lach van den luisterkring door de
societeitszaal, als kolonel S c h m i d t zijn moppen vertelt. Maar
ten slotte blijkt het, dat al zijn grappen dienen moesten om in
rumoer to vergeten wat zijn oogen zoo rood gecerneerd en zijn rug
gekromd had. De couranten vertellen van een vent, een Hollandschen j ongen, die in Parij s voor diefstal van j uweelen was
gevangen gezet. Die schavuit was de zoon van den kolonel.
Nergens klinkt er in dit boek de zilveren stem van vroolijke
kinderen ; het is alsof er geen zonneschijn in hot levee bestaat .
Het hart krimpt ineen bij zooveel lamlendigs en kleinzieligs, zooveel leelij ks en terugstootends als hier to zien wordt gegeven . En
toch welk een talent ! Al had Herman H e y e r m a n s nooit
drama's gedicht, Loch zouden we weten, dat Samuel Falkland
de kunst verstaat zich in veler zieleleven to verplaatsen . Hoe
treffend schildert hij de zelfzuchtige moeder, die haar zoon geen
vrouw gunt ! In „Daniel's misdaad" heeft hij een j ongen to pakken,
die „de laatste der Mohikanen" uit de leesbibliotheek had gehaald,
zijn kwartje weekgeld telkens aan contributie voor de debatingclub en aan cigarettes had uitgegeven, het driemaal doorlezen boek
ten slotte geheel had vergeten, nu f 1 .40, een dubbeltj a voor iedere
week, verschuldigd was en tot zijn schrik dringend om dat geld
gemaand wordt. Pas had hij nog zijn vader, die aan stiptheid
hecht en hem vroeg of hij het geleende wel telkens terugbracht,
geantwoord : ,natuurlijk Pa ." Nu zit hij in de rits, is raw tegen
zijn vriendelijke moeder, besluit to liegen, tracht het boek to verdonkermanen, verstopt het in een kachel, scheurt het in stukken,
werpt de vellen in het water, die daar blijven drijven en bidt God
's avonds op zijn knieen, dat de getuigen van zijn misdaad zinken
mogen . Hij belooft, als God hem dezen keer helpt, een splinternieuw exemplaar aan P i e t e r s e n to zullen teruggeven, zoodra hij
geld verdient.
Zoo zijn al de schetsen. Aangrijpend mooi is „de Duiker."
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in een toestand to verplaatsen en ons op treffende wij ze de benauwdheden en benepenheden van het menschenhart to doen mee
beleven . Deze schrijver heeft oogen, die zien, ooren, die hooren .
Nog hooger zou hij staan, indien er meer levensvreugde in zijn ziel
woonde en hij vermocht to ontdekken, dat zonneschijn zelfs lompen
in prachtgewaden kan omtooveren . De beschouwing van Falkland is ietwat middeleeuwsch : in de wereldsche dingen ziet hij
enkel het armzalige en kommerlijke .
De manners der middeleeuwen hielden zich staande onder de
aardscbe ellende, omdat zij den hemel boven hunne hoofden voor
zich geopend zagen . Maar Falkland gelooft niet eens aan den
vooruitgang hier beneden en betoogt met klem, dat er geen verschil is tusschen het pervers vermaak van een Romeinsch arena
en date van een grogdrinkend Zondagspubliek onzer dagen . Zou
dit de reden zijn, waarom hij, ietwat bitter gestemd, enkel oog voor
het kleine en nare heeft? Hij heeft duizendmaal gelijk, wanneer
hij zegt, dat men niet „zonder kaakverwrikking" andere dan verkleinwoorden kan bezigen voor die schoongekamde lapj es grond
met hun grindpaadjes en verandatjes, die men in Amsterdam tuinen
noemt . Maar mijn lieve hemel, alle Nederlanders kunnen toch geen
buitenplaatsen bezitten ! Misschien oordeelt Falkland, dat er
enkel landgoederen als het Vondeispark voor Jan en alleman moesten
zijn . Maar zijn oud heertje, dat niet meer de straat opkomt, mag
toch ook wel eens een luchtj e scheppen, zonder gevaar to loopen
door speelsche honden of j oelende kinderen omver gerend to worden .
Nu klinkt het wel fameus grappig, als zoo'n manneke, naar aanleiding van de gruwelen in Zuid-Afrika, vinnig over zijn schutting
uitroept : ,Rusland moest tusschenbeiden komen ." En toch ! Had
de Czaar eens naar dat advies geluisterd, dan zou Engeland, gotrouw aan zijn oude leus : humble envers les forts, insolent envers
les faibles ! misschien in zijn schulp zijn gekropen en de wereld geschiedenis een anderen loop hebben genomen . Neen, er is alle
reden, in 't bizonder voor een man van groot talent als F a 1 k 1 a n d,
om blijmoedig het leven to aanvaarden en to juichen over de
opgelegde levenstaak . Als recht en waarheid en schoonheid door
eigen kracht zegevierden, zou menschelijke inspanning overtollig
zijn ; nu dat niet het geval is, wordt de arbeid van alien vereischt
die, hoog van zin, gruwen van onrecht en leelijkheid . Moge al
vast het pittige en schalksche adres betreffende de Berner conventie
door S . F a l k l a n d tot Dr . A. K u y per „Minister van Buiten-
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landsche Zaken" gericht medehelpen om aan letterkundigen diefstal
een einde to maken en den stroom van slechte vertalingen, die
thans over Nederland wordt uitgegoten, tot staan to brengen .
v. D . W.
Charles Renouvier et sa philosophie par Ph . Bridel,
Professeur a la Faculte de theologie de 1'Eglise eva.ngelique
libre du Canton de Vaud. Lausanne, G e o r g e s B r i d e 1
et Cie., 1905 .
In bet j aar 1818 is R e n o u v i e r to Montpellier geboren, waar
ook A u g u s t C o m t e 20 jaar vroeger bet levenslicht had gezien .
Hij is in 1903 gestorven en was dus reeds een zeer oud man, toen
Prof. Win d e 1 b a n d in zijne voortreffelij ke ten j are 1900 verschenen
,, Geschichte der Philosophie" hem „die weitaus bedeutendste Erscheinung unter den gegenwartigen Vertretern der Philosophie in
Frankreich" betitelde . Toch wijdde Win d e 1 b and slechts twee
regels aan R e n o u v i e r en die twee regels waren onj uist .
De uitnemende Prof. B r i d e 1 heeft geen onvruchtbaar werk
verricht door binnen een kort bestek een uiteenzetting to geven
van R e n o u v i e is wijsgeerige zienswijze . Hij heeft zich daarbij
bediend van 's mans uitgegeven werken, maar ook van de talrijke
brieven aan zijn halven geestverwant C h a r 1 e s S e c r e t a n, welke
to Lausanne aanwezig zijn .

R e n o u v i e r, leerling der ,Ecole polytechnique," waar hij bet
onderwijs van A u g u s t C o m t e genoot, is begonnen met SaintSimonist to zijn en zich voor een Hegeliaan aan to zien . Maar
omstreeks 1850 greep er een onwenteling in zijn denken plaats .
Hij maakte de ontdekking, dat het oneindige onbestaanbaar is .
Men zal zeggen : dat behoefde niet meer ontdekt to worden.
Er was reeds lang begrepen, dat bet oneindige niet als bestaand,
niet als voltooid, maar enkel als wordend kan worden gedacht, dat
het enkel door een reeks van voorstellingen, die de eigenaardigheid
heeft nooit aan een einde to kunnen komen, in ons bewustzijn oprijst. Volkomen juist . Maar R e n o u v i e r las geen Duitsch . Van
de werken van K a n t en H e g e l, met welke hij zich inbeeldde
tamelijk wel vertrouwd to zijn, moest hij, als zij in den oorspronkelijken tekst voor hem lagen, met een verlegen glimlach verklaren
,,Germanum est, non legitur ." Vandaar dat hij zijn vondst : „een
binnen perken opgesloten oneindigheid is een ongerijmheid," hoog
aansloeg en daaruit ten opzichte van ruimte, tijd, heelal en God de
wonderlijkste gevolgen trok . Zij moeten alien als eindig worden
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aangemerkt, daar zij immers bestaan . Er zijn zooveel sterren als
er zijn, niet meer en niet minder ; hun aantal moet dus eindig zijn .
Ergens moet er een grens van den tij d, ergens een grens der ruimte
zijn . Zeker, een volstrekt begin is onbegrijpelijk ; toch dient het
moedig to worden aangenomen, daar men niet tot tegenstrijdigheden
mag vervallen .
Na aldus het oneindige to hebben verbannen, zag R e n o u v i e r
zich verplicht, of meende hij althans verplicht to zijn, ook de continulteit van tijd en ruimte to loochenen . Zoo bestaat de tijd volgens hem uit elkaar snel opvolgende tijdseenheden, droppels van den
tijd, die nooit samensmelten en elkaar zelfs niet aanraken . Ieder
oogenblik blijft met zijn inhoud geseheiden van het voorafgaande
en volgende, heet daarom to recht een ,ander" oogenblik . Zooals
de oogenblikken niet ineenvloeien, staan ook de wezens, welke,
beperkt in aantal, in het eindig heelal worden aangetroffen, los
naast elkander. Maar er heerscht tusschen hen „une harmonie
preetablie", welke op een gemeenschappelijken oorsprong henenwijst .
Te recht heeft R e n o u v i e r deze vreemde beschouwingen „une
monadologie nouvelle" genoemd en een zijner werken aldus betiteld .
Maar dit is slechts de eene zijde van het stelsel . De andere,
soms weinig minder grillige keerzijde heet bij R e n o u v i e r : ,le
personnalisme," onder welken titel hij zijn hoofdwerk heeft in het
licht gezonden . Hier pleit hij voor wilsvrijheid en verantwoordelijkheid . De orde van het heelal, welke de wetenschap op menig
gebied toelaat to voorspellen wat er gebeuren zal, verhindert niet,
dat er in het menschelijk leven onberekenbare en geheel nieuwe
feiten zich soms voordoen . De algemeene wettelijkheid vereischt,
dat, als er op eon gegeven oogenblik een achttienj arige onverlaat
genaamd A l c i b i a d e s bestaat, er achttien j area vroeger een
knaapj a van then naam geboren zij, maar het geweten van den
kwajongen zegt hem, tenzij het geheel is toegeschroeid, dat hij het
in zijn hand heeft gehad geheel anders op to groeien . R e n o u v i e r
gelooft, dat iedere gebeurtenis hare noodzakelijke gevolgen heeft,
maar dat er soms in de reeksen zich zelfs voor God onvoorziene,
spontane feiten inschuiven . Ik zeg : hij gelooft. Met nadruk verklaart hij, dat al ons weten op geloof berust, daar niemand bewij zen
kan, dat de thans heerschende natuurwetten ook nog een minuut
later zullen golden, en evenmin, dat de personen, die hij op het
veld van zijn bewustzijn ontmoet, zelfstandig bestaan . Zonder
geloof kunnen wij niet levee . Daarin heeft R e n o u v i e r volkomen gelij k .
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Van zijn recht om to gelooven maakt hij een ruim gebruik,
ale hij, op den trant van E m p e d o c 1 e s, een verleden schildert,
waarin wij over al de krachten der natuur beschikken konden en
een zalig leven leidden . Door eigen schuld hebben wij then toestand van volkomenheid verloren ; er heeft een reuzenstrijd plaats
gegrepen, to midden van welken de natuur verbasterd is tot
een tooneel van moord en zijn oorspronkelijk goddelijk karakter in
menig opzicht heeft ingeboet ; thans moeten wij een kring van geboorten doorloopen om zoo door smartelijke ervaringen tot den staat
van rechtvaardigheid to worden opgeleid ; eerst aan bet Bind van
dat ontwikkelingsproces zal ons geheugen terugkeeren voor al wat
wij in den loop der eeuwen geweest zijn : zoo overziet een reiziger,
als hij op den bergtop is aangeland, den afgelegden weg . Vervolgens zullen wij burgers zijn van bet koninkrijk der hemelen,
maar reeds thans geldt van ons bet dichterwoord
„1'homme est un dieu tombe, qui se souvient des cieux ."
Door den ernst en de geestdrift, waarmee hij steeds voor
zedelijkheid heeft geijverd, is R e n o u vie r er in geslaagd talrijke
leerlingen to werven en zich een grooten naam in Frankrij k to
veroveren . Over bet catholicisme, de kerk, waarin hij geboren was,
heeft hij altij d zeer ongunstig geoordeeld ; bet tij dschrift : „La
critique philosophique" werd door hem vooral opgericht om de
Fransche vrijdenkers to bewegen zijn voorbeeld to volgen en zich
met hunne gezinnen bij de Protestantsche Kerk aan to sluiten, ,iets
wat zij konden doers, zonder in strij d met hun overtuiging een geloofsbelij denis to ondertee ken en" . Kon Frankrij k er n iet toe besluiten
Protestantsch to worden, dan zou bet stellig to gronde gaan . Men
begrijpt, dat B r u n e t i e r e slecht over R e n o u v i e r to spreken is .
Aan den anderen kant begrijpt men ook, dat Prof. Bride 1 bet
ietwat bedenkelij k acht op bet voorbeeld van R e n o u vie r s discipel, Prof. H e n r i B o i s, hem le type du philosophe protestant"
to noemen .
V. D. W.
Dmitry de Merej kowsky, Pierre et Alexis, T . I.
L'Antechrist, 4e ed. T. II. Pierre le Grand . Paris, Calm a n n-L 6 v y, Editeurs .
Wat in mijn voorloopige bespreking (Ooze Eeuw,1902/2 bl . 898
vig.) van D m i t r i y Mere z h k o v s k i y's - soms ook spelt P .
$K r o p o t k i n in zijn Russian Literature (London 1905) den naam van
dezen onuitsprekelijke : Merezhovskiy of Merzzkorskiy
roman-trilogie, waarvan Pierre et Alexis 't laatste stuk is, ik reeds
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dat n .l . bij alle bewondering voor des schrijvers omvangrijke historiekennis en vlot schetstalent, de lezer toch den indruk krijgt dat de
kinematograaf hier aan 't werk is en de schrijver tendenz-werk
levert, moet ik thans, na de lezing van L'Antechrist en Pierre le
Grand, zoo nadrukkelij k herhalen, dat er van bewondering voor de
geheele trilogie niet veel overblijft.
Zeker, weer is een ontzachlij ke historiekennis, uit archieven
geput, hier ten toon gesteld en handig aangebracht . Niet alleen do
Hollandsche, maar elke lezer zal trek] es als deze waardeeren : ,
Soon ! Soon, en hollandais, veut dire fils . Pierre nommait ainsi
le tzarevitch dans ses rares moments de clemence" (I p. 25) . ,Le
tzar est en bateau avec tous les liens ; it tient le gouvernail . La
tzarine et les princesses, en jaquettes de basin, jupes rouges et
chapeau de toile ciree, -- le tout a la mode hollandaise, -- soot
de veritables Saardamoises . -- Si Dieu me prete vie et sante, dit
le tzar, Petersbourg sera un autre Amsterdam ! ,Qu'on false comme
en Hollande" se trouve dans tous les ukases concernant la ville"
(I . 136/7) . En zeer levendig is de teekening van de Raskolniks,
de ketters, die in A 1 e x i s hun ver) osser zien, daar hij 't orthodoxe
Rusland zal bevrijden van de goddelooze nieuwigheden van P e t e r
den Antichrist . Van 'n aangrijpend realisme zijn de tooneelen waar
wij hen koortsig zien wachten op den dag van Christus, en zij in
hun fanatisme zich, met vrouwen en kinderen, in houten kapellen
opsluiten en daarin levend laten verbranden om then dag to verhaasten . Even ontzetten d zijn de wilde zedeloosheid en dolle drinkgelagen van het hof, waarbij P e t e r, over wien de sterke drank
niet kon heerschen, uit de bedronkenen weet los to krijgen, wat
zij hem anders hadden verzwegen .
Maar 't blijft 'n kinematograaf . Hoe echt ook elk tafereeltje
op zich zelf is, een schilderij, een geheel wordt het nooit . En als
dan de kinematograaf maar blij ft werken, krij gt men 't gevoel : dat
hebben we reeds gezien ; altijd 't zelfde, dezelfde goedkoope tegenstelling tusschen oud en nieuw, tusschen vleesch en geest! In den
eersten roman van J u l i a n u s A p o s t a t a met grieksche en romeinsche,
in den tweeden van Leon a r d o d a V i n c i met italiaansche, en in den
derden van P e t e r d e n G r o o t e met russische namen, maar steeds
zijn 't dezelfde modellen, onreele, doch zoo opzichtige poppers dat
't publiek er zich altijd aan vergaapt . Daarbij draait de heele
historie altijd om „Venus la deesse blanche," en de schrijver vindt
.zijn armoede niet eentonig, maar blijkbaar heel merkwaardig : ,Elle
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eleves de Leonard d e V i n c i la regardaient avec une terreur
superstitieuse ; la meme que, au fond de la Cappadocie, daps le
temple desert, pria son dernier fervent, le pale et maigre enfant
aux sombres robes qui fut ensuite Julien l'Apostat . Elle etait toujours innocente et voluptueuse, nue et inconsciente de sa nudite ."
(I. p. 37) . Maar dit altij d 't zelfde wordt den lezer een relletj e ; en
wordt daarbij nog uit den treure gezongen
Abandonne, Cupidon, tee fleches
Nous sommes deja tous atteints etc.

dan ontbreekt hem nog slechts het draaiorgel .
De tendenz heeft hier weer heel wat op hare rekening . Met
zijn ongemeen-rijke bronnenkennis en gemakkelijk, handig schetstalent had de schrij ver voortreffelij k werk kunnen leveren, ware
hij, gelijk ik reeds bij mijn vorige bespreking uitvoeriger opmerkte,
maar doof gebleven voor 't geschetter van N i e t z s c h e. Doch
neen, de souvereiniteit van den individu, dat was de echte blijdeboodschap ! En ware die dan nog maar in ethischen zin genomen !
Maar neen : in aesthetischen zin opgevat zou zij de synthese vormen
tusschen de eeuwige tegenstelling hier geteekend - zij zou wezen
de blijde-boodschap van 't Rijk der Schoonheid, maar werd een
erotisch-mooie kappersprent. En 't slot was dat de lezer den
schrij ver niet meer vertrouwde, en misschien zelfs daar tendenz
zocht waar die niet was.
't Laatste bemerkte ik sterk bij mezelven . Mere z h k o v s k i y
Loch heeft behalve rowans en poezie, ook veel kritiek geschreven,
o .a. zeer uitvoerig over T o l s t o y en D o s t o y e v s k i y . In zijn
boek over hen trekt hij vooral to velde tegen T o 1 s t o y's moraliseeren . En omdat hij zelf zoo'n tendenz-schrij ver is verwij t hij
natuurlij k Tolstoy heftig diens tendenz, en wordt dan onbillij k, grof .
„Fine gewisse Animositat gegen T o 1 s t o j ist unverkennbar" . (B r ii c kn e r, Gesch. der Russischen Litteratur, 1905, S 313) . Dit wetende
vond ik 't reeds bedenkelij k dat Mere z h k o v s k i y T o l s t o y's
voorvader aldus voorstelde : „T o 1 s t o i avait soixante-dix ans, mais
n'en paraissait que cinquante, tant it etait fort, alerte et dispos.
Sa galanterie envers les femmes pouvait servir d'exemple ,aux
jeunes amateurs de Venus" comme disait le tzar . Il avait une
douceur veloutee daps les mouvements, daps la voix, daps le sourire ;
ses sourcils aussi, etrangement noirs et epais - peints, d'ailleurs,
selon toute probabilite -- etaient de velours . . . Ce monsieur „elegant
et excellent" avait a son compte plus d'une action obscure, feroce
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ou meme sanglante . Mais it savait se tirer des pires situations ."
(I. p. 35/6) . Doch toen deze oude schavuit, om er maar to komen,
wel alles wilde doers, en om den graventitel machtig to worden niet
eens, maar wel tienmaal, de Judas werd van then stumperigen
A 1 e x i s, en dezen meer dan verraderlijk overleverde aan den wreeden
vader, toen voelde ik daarin overdrijving, en animositeit van
Merezhkovskiy tegen al wat Tolstoy is .
En al werd onwedersprekelijk aangetoond dat deze „fondateur
d'une nouvelle maison de comtes Toistol" ('Lp .433), werkelijk zoo'n
schurk geweest is, van M e r e z h k o v s k i y zou ik 't nooit willen
hooren, daar hij met zijn animositeit tegen T o 1 s t o y, en zijn neiging
tot tendenz als onpartij dige getuige moet gewraakt worden . Want
dit is niet 't minste euvel van de tendenz : dat bet 's lezers vertrouwen in den schrijver schokt, en 't heimelijk contact, tusschen
hen onmisbaar, verbreekt .
G. F . H.
Herman H e y e r m a n s jr. Tooneelstudies III Bloeimaand . - I`' Allerzielen .
Bussum. C . A . J. v a n D i s hoe k .
1905 .
Ieder herinnert zich al bet stof opgejaagd over deze en andere
stukken van H., en niemand is belust bet op nieuw to zien opdwarrelen . Onze Eeuw heeft deze tooneelstudies to beschouwen uit
bet oogpunt aangegeven in bet ,nawoord" achter Bloeirnaand . Op
een toon die alle beschrij ving tart, maar herinnert aan den toon der
voorrede voor B e r n . S h aw' s Plays (ik ben niet zoo onbillijk
dezen met H . to vergelijken), zegt de schrijver dat hij willens en
wetens de „hoogten" der kunst, bet verzekerde „succes", de „koele
iijn" van enkele zijner vroegere spelen verlaat om zich to begeven
in bet dal „waar varkens zich vergasten aan troebele spoeling" .
Hij kan immers wat hij wil met zijn ,gaaf en ongerept vermogen" ;
maar hij gooit zichzelf weg omdat hij „wat to zeggen heeft" .
Ziedaar, om met d e G e n e s t e t to spreken,
Ziedaar een zeer beknopt, fatsoenlijk resume
Van's mans welsprehendheid .
Wij zien er uit dat H ., Op hoop van zegen tot de hooge kunst
rekent ; en dat is zeer interessant . Ook dat Op hoop van zegen op de
,,koele lijn" ligt, dus geen propagandastuk is ; ook dit is interessant
to vernemen . Eindelijk dat de nobele schrijver het,,dierbaar geluk"
zich veroorlooft stukken to schrijven die vallen : en dit is wel 't
interessantst .
Want met dit „vallen" loopt bet nog zoo'n vaart niet. Zijn
O. P . VI 2
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sociale spelen maken in Nederland en tot in Berlijn voile zalen .
Verdienen zij dit als drama's? Ik ontken het beslist . Het eerste
vereischte ontbreekt . Er is geen knoop noch handeling . Ik weet
wel dat dit nieuwe mode is, ook van Gorki's Nachtasyl . Losse
tafereelen . Zoo niet zonder zin dan toch zonder slot . Stukken leven
naturalistisch beschreven . Doch : zulke ,spelen" hebben eigenlijk
niets met drama's gemeen . Geen handeling en ook geen karakters .
Niets dan stukjes sociale prediking ; journalistiek waaraan de miseen-scene en het talent der acteurs leven inblazen en ingang verschaffen .
Daarom --- H . kan het allerminst wraken -- rest ons slechts
to vragen naar den inhoud, de strekking. In Bloeimaand spreekt
,,de hartstochtelijke afschuw de felle haat tegen het Gestichtsleven" .
Het publiek j uicht toe en vraagt evenmin of het oordeel billij k is
als het onderscheidt tusschen vonnis en ,hartstochtelijk" pleidooi .
In Allerzielen staat de zaak eenigszins anders. Daar verraadt
zich duidelijk de toeleg ,de faire grand" . De humane priester die
afgezet wordt . en de inhumane die zijn kerk vertegenwoordigt, de
farizeesche samenleving . . . hm ! ,alles dagewesen" . Maar wat zegt
gij van R i t a ? Een zeer populair type, zeker -- ; maar reeds de
naam heeft zekeren poetischen nagalm ; en de landloopster heeft
zeer poetische, j a profetische oogenblikken . Daar staat zij in haar
opwinding, waanzin bijna, verrukking, smart ais de predikster van
het recht op het voile, eigen leven . Rarer is de toekomst : al hot
geloof en de toewijding van den pastoor kunnen haar niet winners
neen : „u komt tot ons", -- tot de ongeloovigen, de socialen . Nog
scheidt een kloof den katholiek van de lasteraarster, maar : „u komt
tot ons" . Ziedaar het apokalyptisch visioen van het slot . Geen
twijfel aan wie de overwinning behoort. Die ,manier van u heeft
,,in liefde haat gezaaid, die van ons zal door haat liefde oogsten" .
Deze heelemaal niet rhetorischo antithese geeft het toppunt aan van
de denkkracht des schrij vers, en tevens het peil van het groote
publiek dat hem toej uicht .
1. S .
Dr A. M . B r o u w e r . Daniel Chantepie de la Saussaye .
Eene historisch-dogmatisehe studio . -- Groningen . J. B .
Wolters . 1905 .
Een academisch proefschrift (nu als boek in den handel
gebracht) en nog wel een „historisch-dogmatische studio" schijnen
wel buiten het leader der Leestafel van Onze Eeuw to vallen . Laat
mij evenwel met een enkel woord op de beteekenis van dit boek,
ook voor wijdere kringen dan die van theologen, wijzen .
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Daniel Chantepie de la Saussaye is theoloog en prediker geweest, maar zoo dat zijn „persoon een zekere strooming
beheerscht" . Die persoon nu en zijn werk, wier invloed in wijde
kringen niet is afgenomen, wachten nog op een waardige beschrijving .
De polemiek van richtingen en personen was er nog steeds to zeer
omheen, vandaar dat wat dr . G . J . V o s in zijn boek over G r o e n
van P r i n s t e r e r van 1 a S a u s s a y e heeft gezegd zoo geheel
mis is, en dat ook de studie van prof. B a v i n c k over hem de
polemiek nog niet to boven kwam . Nu hooren wij bier in dit werk
van den jongen dr . B r o u w e r een eerste stem van een nageslacht
voor wie 1 a S a u s s a y e en zijn tijd geheel tot de historie behooren .
Zoo teekent hij in de verhouding van 1 a S a u s s a y e tot personen
en richtingen zijner dagen waarlijk een type van denken en gevoelen . Dr . B r o u w e r heeft dit met veel pieteit en inzicht gedaan .
Maar hij zelf is de eerste om to erkennen dat hij geen volledig
beeld geeft, met name den prediker niet teekent. Doch ook wie
zoo veel en zoo goad bouwstoffen aanbrengt en verwerkt verricht een
nuttigen arbeid.
1. S .
J. B . R u z i u s . „Heilig India" . Bussum . C . A J . van
Dishoeck, 1905.
Waarom „Heilig Indi8" ?
Het antwoord, dat de heer R u z i u s op deze vraag geeft, zal,
dunkt ons, aldus moeten luiden : de Europeanen sluiten zich meer
aaneen, hebben meer voor elkander over . Dat vooral is het, wat
hun ten slotte hat levee maakt tot een lust, en wat velen al to
zeer missen wanneer zij tijdelijk in hat moederland terugkeeren . Het
klimaat . . . . de natuur . . . . de bevolking ook, geven verschillende
indrukken, naar den aard van de persoon ; de verhouding der
Europeanen onderling geeft hier den doorslag . In de groote steden
wijkt zij natuurlijk veel minder van die in Nederland af, maar op de
kleine plaatsen is zij zeker wel geschikt om hat Indisch leven
boven hat Hollandsche to verkiezen . Zij n aan het verblijf op die
plaatsen vale schaduwzijden verbonden -- de heer R u z i u s verzwij gt ze niet ! - de welwillendheid der Europeanen j egens elkander is eene lichtzijde, en een sterke .
Zij treedt, in de hier gegeven beschrijving van hat Indisch
leven, telkens en telkens op den voorgrond .
De Schrijver kwam op zijn eerste standplaats ; had dus een
huis to huren en, naar Indisch gebruik, meubels to koopen . Juist
was een ambtenaar van hat Binnenlaudsch Bestuur vertrokken, die
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do algemeene achting had verworven, zoodat zijne vale vrienden
hem een bewijs van sympathie wilden geven door gelijk hat heet,
de vendutie op to jagen . Maar men wilde daarmede den held van
't verhaal geen kool stoven : wat hij noodig had, kon hij koopen
voor matigen prijs . Zoo ward vriendschap betoond, aan den vertrekkende, maar ook aan den aankomende . „De weinige Europeanen leefden er als leden van een groot gezin . . . sloten zich aaneen, hielpen elkander ; ze hadden elkander noodig, ze konden niet
anders . Hot is een groote bekoring van veel kleine plaatsen in
India, nu nog" (I, bl. 56) .
De auteur kreeg een telegram, dat zijn schoonmoeder to Soerabaj a was overleden en den volgenden ochtend zou worden begraven . De reis, midden in den westmoesson was moeielijk, zeifs
eenigszins gevaarlij k . Dadelij k stelt - n atuurlij k ! -- de president
van den landraad zijn rijtuig en paarden beschikbaar ; halverwege
moest van paarden verwisseld worden . ,, Ga dan maar naar den
heer van B u r e n , die zal u wel verder helpers" .
Men komt bij den heer van B u r e n, stelt zich voor en vraagt
zijn hulp . Daze ontvangt zijne onbekende en onverwachte gasten
vriendelijk, laat zijn paardenj ongen roepen en zegt eenvoudig
„Ooze gasten (de schrijver en zijn vrouw) moeten naar Soerabaja
en hebben voor die reis mijn paarden noodig . Zorg dat hat span
bruinen over een kwartier ingespannen is . Gij gaat mee" .
Alleraardigst is het tooneeltje geteekend dat dan volgt (I, bl . 126) :
Maar mijnheer van B u r e n ! Dat mogen we niet van u
aannemen ; we kunnen hier immers wel paarden huren ?
Voor zoo'n mooi karretje passen geen Javaansche biekjes
in 'n rot tuig . Bovendien, mijn paarden hebben weinig to doen
tegenwoordig ; ze mogen er wel eens uit .
„ Ik keek mijn vrouw aan, geheel verlegen met die aanbieding
van een wildvreemde . Ook zij scheen verrast, maar zei niets .
-- Mocht ik dan op Watoe Gedeh eens naar een nachtverblijf
buiten hat hotel omzien, dan klop ik zonder verdere plichtsplegingen maar bij u aan, niet waar Mevrouw ?
-- Dat zou u ook graag gegeven worden zonder dat wij van
een voorafgaanden dienst van uw kant hadden gebruik gemaakt,
mijnheer van B u r e n
Juist zooals ik er over denk, Mevrouw ! Zoo hoort het !
Zeer sympathiek is het verhaal (II, bl . 68) hoe hat kind
van een in Atj eh gesneuveld officier een nieuw thuis vond . . .

-- 333
Maar daze aankondiging zou to uitvoerig worden, wanneer wij
ook daarbij bleven stilstaan . Daar is, in hat geheele book, dat
ons hat leven van den Europeaan in India schetst, eon eenvoud,
eon hartelijkheid, die weldadig aandoet . Wat zegt men b . v . van
dit kleine trekje (I, bl. 53)
K a s r i , de tuinj ongen, had zij ne vrouw uit de dessa gehaald,
-- eon afstand van acht, negen uur. De vrouw had, van 't loopen, pijn
in de voeten gekregen ; de auteur en zij n vrouw gingen eons kij ken .
-- Haal eons wat kajoepoetiholie uit het medicijnkastje, vent.
„Teruggekeerd, zag ik Bets de gezwollen voeten der arme
Javaansche zorgvuldig behandelen .
„Ik had mij n vrouw nog nooit zoo lief gehad als toen .
„Ook K a s r i had glimlachend toegekeken .
„Trouwer bediende hebben we in India niet gehad . Hij had in
de zes jaren, dat hij bij ons bleef, alles voor ons over -- hij zou
in letterlij ken zin voor ons door hat vuur zij n geloopen ."
,,Heilig India" is eon mooi book, omdat hat zoo waar, zoo
nobel gedacht is .
E. B. K.
Jeanne Reyneke van Stuve . Huize ter Aar . Twee
declen . -- L . J . Veen . Amsterdam . z.j .
Een wonderlijk opgezet book ! Tegenover hat titelblad van
het eerste deal de platte grond (rez de chaussee, eerste en tweede
verdieping !) van hat huffs ter Aar. Dan eon uitvoerige opgave der
„Personen" in dozen trant
,,Alexander Berghem van Ter Aar Oud 52 jaar (in 1883),
sterft in 1887 . Goed, verstandig . Is voor eon, zesde eigenaar van do
Suikerfabriek „De Vooruitgang" to Merongget, residentie Japara,
Java. Was voor de eerste maal getrouwd met Josephine van
C o 1 m s c h a t e, eon koele, hooghartige persoonlijkheid . Voor de
tweede maal met
Jeanne van Rheden Westmaas . Oud 37 jaar. Zacht,
nervous .
Kinderen uit het eerste huwelijk .

1 . Charles, oud 21 jaar . Student in de rechten .
2 . A d e 1 e, oud 19 jaar.
Bijgenaamd ,de milioent'es" .
3 . Eva,
oud 18 jaar .
Kinderen uit het tweede huwelijk ."

Enz . enz . . . . Het wordt ons wat bang to moede . Onnoodig
or komen wel veel „personen" voor in dit book, maar hat is nog
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wel bij to houden . De schrijfster zelf heeft ze allemaal zoo vast
in de hand, weet ze telkens zoo precies to groepeeren, dat wij niet
onrustig moor zijn over de moeilijke, veel-omvattende kennismaking .
,,Otto, Phinie, Re in out en de kleine Odilia draafden dadelijk naar huis . E v a, A d e 1 e, A m e li e liepen samen over de brug.
Charles en Willem praatten nog met Oscar en Carel, Alexander bood, glimlachend-hoffelijk, zijn vrouw den arm ." -- Men
ziet, het marcheert .
En de geschiedenis der familie ? Zoo langzamerhand hooren
wij het wel hoe „die" is en hoe „die", voor een deel is ons dat al
bij de ,personen" meegedeeld : wij weten immers vooruit dat de
oude heer in '87 zal sterven, gelijk dan ook geschiedt. Zoo was
ook W i l l e m van E n s c h o t aan ons voorgesteld niet slechts als
,,advocaat" maar tevens als „minnaar van A m e 1 i e" . Ook dat komt
uit. Zelfs geeft dit de schrijfster gereede aanleiding tot tallooze
,,Hartstocht"-bladzijden vol erotische bijzonderheden . Hier laat de
auteur zich gaan ! Zij doet dat ook, waar ze ons de walgelijke
details teekent van een drinkgelag na een familie-diner . Wie daarvoor terugdeinst, moet dit boek maar ongelezen laten . En zal er
niet veel bij verliezen . Want al dat getob van de eigenaren (voor
zesden, twaalfden of achttienden) der suikerfabriek tegen de rampspoeden der Suikercrisis uit de tachtiger jaren, welk getob den
ouden Alexander den dood aandoet, -- dat alles en de romannetj es, die daartusschen door geweven worden : Ame 1 i e en haar
,,minnaar", A d e l e, E v a en die rampzalig gehuwde tante Char1 o t t e, die brave G e r a r d S t e r k, die Franschpratende neven, do
Ooms, C h a r 1 e s en de kleine kinderen, dat alles trekt wel aan
ons voorbij in een heel druk gewirwar van schelle kleuren . . . maar als ge na een poosj a aan dit boek terugdenkt, constateert ge
wat go wel voorzien hebt, dat al die groote en kleine menschen
mitsgaders hun diverse lotgevallen u al heel koud gelaten hebben . . .
Hot huis wordt een villapark ; er komen veel andere menschen
wonen op dienzelfden plek en zoo gaat het den lezer ook : nieuwe
gezichten verdringen deze kennissen uit twee boekdeelen, waarvan
zoo ongeveer niets bijblijft .
H. S .
Dr . S . D . v a n V e e n, Voor Tweehonderd jaren. Tweede,
veel vermeerderde druk . Utrecht, K e m i n k en Z o o n, 1905 .
Het ,werkj e" van den Utrechtschen hoogleeraar is sedert 1886
tot een book uitgewassen, dat met groote belangstelling zal worden
ontvangen door ieder, die iets wenscht to weten van het kerkelijk

3 3 5 -leven onzer voorvaderen uit de zeventiende eeuw . Levendig, onderhoudend gesteld, handelt het over het academie- en pastorieleven,
over classes en synoden, over conventikels en preeken, over hooger
onderwijs en hervormingsgezindheid ; in aangenamen vorm put de
schrij ver uit pamfletten, synodale en classicale acten ten einde
ons een helder beeld to geven van de belangrijke zaken, waarvan
hij spreekt, dikwijls zelf overgaande tot den dialoog, then hij in
zijn bronnen gebruikt vond . Het is duidelijk, dat hij hierbij zoo
wel in 1886 als bij de nieuwe uitgave herhaaldelijk in aanraking
moest komen met de „toestanden, die wij beleven" en hij verbergt
zijn gevoelen ten aanzien dezer laatste allerminst, strijdbaar en
strijdvaardig als hij zich steeds betoond heeft . De „subjectieve
factor" komt dan ook dikwij is meer op den voorgrond dan mij in
historische studien wenschelijk schijnt : prof. van V e e n verklaart
ronduit, dat hij „lust had om eens duidelijk to toonen, dat, wanneer
de gereformeerde reactie, die zich in deze dagen in ooze gemeenten
ontwikkelt, eens grooter verhoudingen mocht aannemen en vroegere
toestanden voor een oogenblik in 't leven terugroepen, de zaak
van christendom en zedelijkheid daardoor alleen niet bevorderd zou
worden ." Meer behoeft niet to worden aangehaald om duidelijk
to makers -- wat ook uit B e y n e n's ,inleiding" en Van V e e n's
,,aan den lezer" blijken kan -- dat wij hier to doen hebben met
een historisch-polemisch geschrift : vooral op dit terrein een bedenkelijk, zelfs gevaarlijk genre, dat intusschen zonder twijfel voor
velen groote aantrekkelijkheid bezit . Bedenkelijk en gevaarlijk,
want er is altijd meer kans voor het vinden van de ware toedracht
der gebeurtenissen en de werkelijke gronden der handelingen van
personen, wanneer men tracht zich zooveel mogelijk to stellen boven
eigen, boven ,,subjectieve" meeningen en ten minste streeft naar
de ,objectieve" waarheid, dan wanneer men begint met zonder
P. J. B .
schroom uit to gaan van ,subjectieve" . . . vooroordeelen.
Inleiding tot de Geschiedenis der Nederlandsche taal
door Dr. J. t o W i n k e 1, Hoogleeraar to Amsterdam .
Culemborg, B l o m en O l i v i e r s e, 1905 .
Aan het verzoek der redactie, eene korte aankondiging to
geven van het bovengenoemde werk, wil ik gaarne voldoen . Ik heb
het werk met groote ingenomenheid gelezen en het is eene aangename taak van eene dergelijke stemming in het openbaar to doen
blijken. De Heer T e Win k e 1 heeft met groote helderheid en
zaakkennis de uitkomsten der germanistiek zelfstandig verwerkt
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en daarmede de klankverschijnselen en vormveranderingen van hat
Nederlandsch toegelicht ; ook uit de geschiedenis van andere talen
heeft hij vale feiten bijgebracht tot verduidelijking van het gelijksoortige in hot Nederlandsch . Men sla slechts een blik in de uitvoerige beschrij ving van den inhoud en men zal een levendigen
indruk ontvangen van de veelomvattende kennis, die in deze ,,Inleiding" op de vroeger door Te W . geschrevene , Geschichte der
Niederlandischen Sprache", niet wordt ten toon gespreid, want van
niets is de schrij ver meer of keerig clan van pralerij, maar aan den
dag komt . Het is een boek waarmede taalgeleerden hun voordeel
kunnen doen en met welks verschijning de studenten in hat Nederlandsch mogen worden gelukgewenscht, indien zij hat maar niet
gebruiken als een inleiding in hunne eigen studie : daarvoor onderstelt hat boek to veal voorkennis . Neen maar zij kunnen hat met
vrucht raadplegen en bestudeeren, wanneer zij eerst met de voornaamste feiten der germanistiek bekend zijn geworden.
Dat aan de beschrijving der klankverschijnselen en vormveranderingen in hat Nederlandsch toegevoegd zijn eene paragraaf over
,,schriftvorming en schriftwijziging" en een belangrijk hoofdstuk,
een zaakrijk overzicht bevattende -van de verschillende taalgroepen
en talen der aarde, verhoogt onze erkentelij kheid j egens den geleerden schrij ver, gelij k de beide bladwij zers der behandelde zaken
en vermelde personen de bruikbaarheid van hat werk .
Wij zijn den uitgever dank verschuldigd dat hij den schrij ver
niet met rust heeft gelaten voor dat hij het reeds voor j area in
hat tijdschrift ,Noord en Zuid" begonnen werk tot zoover had
voltooid dat hat als een afzonderlijk boek in druk kon verschijnen .
Wij hopen van harte dat deze aandrang niet noodig zal zijn om
hem to brengen tot hat bewerken van het nog ontbrekende, volgens
den schrijver zelven het belangrijkste gedeelte, het beschrijven
van do geschiedenis der woordbeteekenis, of semasiologie . Hiervan
kan Te W. overtuigd zijn, dat een werk over dit belangrijke
onderwerp in eene bestaande behoefte zou voorzien, en, geschreven
met zijne vaste en bekwame hand, op hoogen prijs zou worden
gesteld .
J . VERDAM .

N EDER LAN D EN BELGIE
DOOR

Mr. J . C. A . E Y E R W IJ N.

Een aantrekkelijk onderwerp zeker om to behandelen,
de vraag welke de verhouding behoort to zijn tusschen
Nederland en Belgie.
Er komt zoo van alles bij ter sprake .
De historie van de Nederlanden (Noordelijke en Zuidelijke) van Karel V tot de gebeurtenissen van 1830, de
tegenwoordige politieke verhoudingen in West-Europa, de
handelspolitiek van Nederland, Belgie en de landen, waarbij zij het meeste belang hebben, het streven naar een
Groot-Nederland en de Vlaamsche beweging, quaesties van
defensie en van volken recht .
Aantrekkelijk dus wel, maar tegelijk veel omvattend,
to veel omvattend, zoo niet voor behandeling door een persoon, dan Loch voor volledige bespreking binnen de grenzen
van een tijdschriftartikel .
Heb ik niettemin de uitnoodiging van de redactie
aangenomen om aan dit onderwerp eenige beschouwingen
to wijden, dan is het, omdat, na hetgeen van andere zijden
reeds in het midden is gebracht, mijnerzijds met enkele
opmerkingen kan worden volstaan .
Inderdaad is er onder hetgeen reeds van andere zijden
werd gepubliceerd veel belangrijks .
0 . E. VI 3

22

-- 338 -Ik denk nu niet in de eerste plaats aan de artikelen,
welke in het najaar van 1905 in de Brusselsche Petit Bleu 1)
verschenen, meest van de hand van of verslagen van interviews door den heer E u g e n e B ai e .
Die artikelen zij n zeker slechts bedoeld om de vraag

aan de orde to stellen, niet om haar grondig to behandelen .
Boter dan uit die artikelen, blijkt de beteekenis van den
heer B a i e uit zijn werk ,L'4pop4e flamande 2)". Niet als
een journalist zonder meer moet hij worden beschouwd,
maar als een strijder voor een denkbeeld, voor eene „Federation des Pays-Bas sur le principe de l'autonomie des
races", volgens hem door Marnix van St . Aldegonde het

eerst voorgestaan 8) .
Ik denk ook niet aan de talrijke beschouwingen in de

dag- en weekbladen, al zal ik hare beteekenis geenszins
verkleinen.

Maar wel heb ik het oog, ten eerste op het belangwekkend werk van Dr. H. T. C o l e n b r a n d e r „De Belgische
Omwenteling" 4) en in de tweede plaats op een zestal in

maandschriften verschenen opstellen, twee reeds bijna 30
jaar oud
nl . van Mrs . G . J . Rive 5) en A . B e a u j o n 6)
vier van meer recenten datum
nl . van Mr . W. H.
de Beaufort, 7) Dr . H. Blink, 8) Dr . T. J. de Boer 9)
en prof. J. L hone u x 10) .
Dr . C o l e n b r a n d e r geeft een leerzaam overzicht van de
geschiedenis tot en met 1830, Dr . d e B o e r vat de
1) Zie de nummers van 15, 17, 19, 22, 25, 30, 31 October, 1, 2,
5, 6, 8, 10, 12, 15, 19, 21, 24, 27 November, 1, 2, 6, 10 en 12 December .
2) Brussel en Parij s : J. L e b e g u e e t C i e .
3) 1 . c . blz . 111 .
4) 's Gravenhage . M a r t i n u a N ij h o f f 1905 .
5) „Een Tolverbond tusschen Belgie en Nederland" . Vragen des
Tijde van 1877, deel II blz . 302 .
6) „Een Tolverbond met Belgie ?" De Economist van 1877 blz . 721 .
7) De Gids, Januari 1906, blz. 139 .
8) ,,De hoofdstroomingen der internationals handeispolitiek in WestEuropa in verband met een economiach en staatkundig verbond tusschen
Nederland en Belgie" . Vragen van den Dag, Januari 1906 .
9) De Beweging, November 1905 .
10) Revue de Belgique, November 1905 .
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hoofdmomenten van die geschiedenis kort samen, beiden
knoopen daaraan eenige opmerkingen vast omtrent het
wenschelijke eener toenadering.
Dr . d e B o e r laat de vraag, of ooze politieke en
economische belangen eene aansluiting wenschelijk maken
aan anderen ter beantwoording, doch verwacht voor het
maatschappelijk leven, voor onze beschaving van eene inniger
kennismaking goede gevolgen .
Dr. Cole n b r a n d e r stelt zich op een eenigszins ruimer
.standpunt .
,, . . . . zijn thans zeker
,,Beide volken" -- zegt hij 1)
„niet minder dan in 1815 onderscheiden . . . . Maar zoo wij
,,onderscheiden zijn, wij zijn tevens verwant . Bevredigt de
,,bestaande verhouding, niet slechts ons gevoel van zelf
,,standigheid, maar ook ons gevoel van verwantschap ?
,,De tijden zijn er naar, ons zelven met aandrang die
„vraag to stellen . Wij gaan, Belgen als Hollanders, eene
,,toekomst to gemoet, waarin het mocht zijn dat wij
,,elkaar zeer noodig liadden".
Toch gaat ook hij op de politieke en op de economische
zijde van het vraagstuk niet dieper in. Zijn hoop is vooral
gevestigd op eene geestelijke herleving van het Vlaamsche
element, gepaard gaande met een a volkomene eerbiediging
van het karakter met het Waalsche .
„Het Belgie van 1830" zoo vervolgt hij 2)
„is,
.
het
geestelijke,
geene
blijvende
schepping
Niet
de
..,in
„vereeniging van 1815 kan terug komen, maar wat komen
„kan is een Belgie, meer gelijkwaardig aan dat van Rubens
,,en daarv66r. Van zulk een Belgie zullen wij slechts
,,geestelijk profijt to wachten hebben . . . .
„Ooze rol bij dit alles is die van hen die wachten,
„maar niet van hen die wachten zonder hope . Niettegen,,staande ooze kleinheid zijn wij er nog ; wij willen er
ijven . . . .
,,Houde ieder het zich voor gezegd : wij willen niet
1)
2)

1. c . blz . 200 .
1. c . blz . 210 .
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„weg en onze historie heeft ons niet geleerd aan onszelf
„te wanhopen .
„Laten wij elk, Noord- en Zuidnederlander, het beste
,,geven wat in ons is . Wij brengen dan noodzakelijkerwijze
„dingen voort die niet slechts voor ons zelven, maar ook
„voor den ander van belang zijn. Belang zal kennis doers.
,,zoeken, kennis zal liefde wekken, en wat Been woorden
,,kunnen, zullen de dingen doers" .
Van meer concreten aard zijn de beschouwingen van
den peer d e B e a u f o r t . Daarin worden stuk voor stuk
eenige der voornaamste bezwaren opgesomd, die overwonnen
moeten worden, wil van volledige verwezenlijking der plannern
tot meerdere aaneensluiting op economisch en politiek gebied, .
door het aangaan van een tolverbond en van eene militaire
conventie, sprake kunnen zijn . Die bezwaren worden door
den heer d e B e a u fort niet gering geschat, zij zijn z . i.
zoo menigvuldig, dat het twijfelachig is, of zelfs de beste
wil in staat zal zijn ze uit den weg to ruimen .
„Intusschen" -- gaat hij voort 1)
„een goede wil ver„mag ontzettend veel, dikwijls nog meer dan de hoogst ge,,spannen verwachtingen gehoopt hadden en niets is meer
,,geschikt om then goeden wil tot de uiterste krachtsinspan„ning to prikkelen, dan een onomwonden en onverkleinde
„uiteenzetting der moeilijkheden, die hij zal hebben to over,,winnen . Mochten mijne beschouwingen dan ook dezen of
,,genen wat al to zwaartillend lijken, dan zij hem de ver,,zekering gegeven dat ontmoedigen en afschrikken aller„minst in mijne bedoeling ligt . Ik wensch het vraagstuk
,,te stellen in zijn vollen ernst, teneinde bij hen die zich
„met de oplossing bezig houden het besef van zijnen grooten
,,omvang en verreikende strekking to verlevendigen" .
De heer L hone u x geeft een zeer gedocumenteerd
overzicht van het geen over het denkbeeld eener alliantie
vooral na 1870 tot heden to doen is geweest . Hij stelt in het
licht, dat het vraagstuk geenszins nieuw is en dat men er
zich reeds v66r den heer B a i e ernstig mede bezig heeft
1) 1 . c . blz . 143 .
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gehouden . In zijn streven „h rattacher le present au passe",
,,dan s cet expose de retroactes", scheen hem de beste
methode „laisser parler les faits et les hommes", en men
moet zeg g en, dat hij op deze wij ze er uitnemend in geslaagd is een objectief overzicht van bet vraagstuk to geven .
Een groot deel van zijn opstel is gewijd aan bet debat,
in 1877 tusschen de heeren Rive en B e a u j o n gevoerd .
Dit debat betrof uitsluitend de economische zijde van
het vraagstuk, en aanleiding ertoe gaf eene afwijzende beschikking van de Nederlandsche Regeering op adressen,
in 1875 aan den Koning gericht door de Staten van NoordBrabant en het gemeentebestuur van Maastricht, bij welke
adressen op een tolverbond tusschen Nederland en Belgie
wend aang edrongen .
De heer Rive achtte die beschikking niet afdoende .
Blijkens de daarin vermelde gronden, n .l. ten eerste het
bezwaar, dat bij een tolverbond de opbrengst van de
invoerrechten van beide landen zou verminderen, ten
tweede de moeilijkheid, om de door een tolverbond gevorderde gelijkheid van invoerrechten en accijnzen tot
stand to breng en, en ten derde de vrees dat eene goede
verdeeling van de opbrengst der gemeenschappelijke invoerrechten en accijuzen niet zou zijn tot stand to brengen,
was naar zijne meening de quaestie to zeer uit een fiscaal
oogpunt beschouwd, en waren de economische gronden, die
voor een tolverbond pleitten, buiten rekening gelaten .
De heer B e a u j o n kwam tegen deze beschouwingen op .
Zijn betoog had de strekking de juistheid der in de beschikking genoemde gronden in bet licht to stellen, en to
doen uitkomen, dat ook uit een economisch oog punt een
tolverbond met Belgie geese aanbeveling verdiende .
Ook het door mij geciteerde artikel van den beer
Blink betreft uitsluitend de economische zijde van bet
vraagstuk . Na eene schets van de vroegere en tegenwoordige handelspolitiek der voornaamste West-Europeesche
landen, wordt de vraag behandeld, welke houding door
Belgie en Nederland tegenover de handelspolitiek dier landen,
met name Duitschland en Engeland, moet worden aange-
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geven van de productie en de handelsbetrekkingen van
beide landen, en daardoor to komen tot een oordeel, in
hoever zij in den economischen strijd onzer dagen samen
zouden kunnen gaan . Ik zeg „getracht", niet om aan de
waarde van de beschouwingen van den heer B 1 i n k to kort
to doers, maar omdat die cijfers
met name van onze
handelsstatistiek, de Belgische is trouwens ook niet geheel
onberispelijk
in verschillende opzichten een al to gebrekkige basis opleveren . Blijkens verschillende opmerkingen
van den heer Blink, zal deze trouwens wel de eerste zij n
om dit toe to geven, en geheel eens ben ik het met hem,
dat voor het verkrijgen van eene grondige kennis der
huidige Nederlandsche toestan den en verhoudingen 'van
economischen en commercieelen aard slechts spaarzame g egevens voorhanden zijn .
De heer B 1 i n k verwacht van een eventueel tolverbond
tusschen Nederland en Belgie niet zoo heel veel voordeel,
althans niet op het oogenblik . Toch verwerpt hij het denkbeeld niet geheel . Het kan zijn, dat de voortgang van het
protectionisme in andere landen Nederland en Belgie, willen
zij niet bijkans geheel tot eigen kring geisoleerd worden,
zou nopen samen to gaan.
In die laatste vijf woorden (zij zijn niet van den peer
Blink, maar geven den zin van zijn betoog weer) ligt,
dunkt mij, de kern van het geheele vraagstuk, zoo politiek
als economisch . Zeker, het kan nut hebben to overwegen,
welke voordeelen en welke nadeelen voor beide landenn uit
eene toenadering zouden voortvloeien, maar dat is m .;. . niet
de hoofdzaak op dit oogenblik .
De tegenwoordige internationale verhoudingen, politieke en economische, laten m .i . niet toe dat wij ons tot
eene academische bespreking van het vraagstuk beperken .
Niet de vraag, wat - wij liever willen is aan de orde, maar
de vraag wat wij moeten : op dit oogenblik of in een gegeven geval.
In do „Times" zijn wij onlangs genoemd „een groot
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klein yolk, dat to langzaam denkt en to last handelt ."
Een inzender in een der dagbladen heeft die benaming
eene afgezaagde zin speling op de traagheid van onzen volksgeest verklaard. Dit zij zoo, maar bestaat daarom voor
die zinspeling althans wat het verleden betreft minder
grond ? Is er daarom voor ons minder reden om ons den
toestand helder voor oogen to stellen en tijdig to handelen,
of, zoo de tijd voor handelen nog niet is gekomen, althans
onze maatregelen to nemen om tijdig to handelen
Wat den politieken kant van de quaestie betreft, is het
gevaar evident . Ik zal mij wel voor politieke tinnegieterij
wachten, maar struisvogelpolitiek is toch ook niet aan to
bevelen, en wie zal ontkennen, dat een conflict tusschen
Duuitschland eenerzijds en Engeland en Frankrijk anderzijds
in de eerste jaren geenszins is uitgesloten ? Bij zulk een
conflict is zeker de positie zoowel van Nederland als van
Belgie vol gevaar en men vergete toch niet, dat wij beiden
ook buiten Europa kwetsbaar zijn . Wij in onze kolonien,
Belgie in den Congostaat, zijne kolonie in spe .
De eerste vraag moet nu zijn : kan dit gevaar worden
verminderd door een samengaan van beide landen ?
Miju antwoord hierop is stellig ja . Ik zeg : verminderd,
niet : weggenomen . Dit laatste zou alleen mogelijk zijn,
indien wij samengaande een macht op de been konden
brengen als een der groote mogendheden, en dan nog, hoe
on zeker is het wapengeluk !
Zelfs vereenigd, zullen wij echter het zoover niet breng en, maar wel kann het niet anders, of een van to voren
vastgesteld plan van samenwerking, om tegen schennis van
de neutraliteit to waken, moet aan ons beider kracht ten
goede komen . En wat ooze kolonien en den Congostaat betreft,
onze Marine zal dezen laatsten niet beschermen, en het opleidingsschip ,Ie Comte de Sm et de Naeyer", waaruit men
hoopt dat eene Belgische zeemacht zal groeien, zal zeker
ons geene diensten bewijzen, maar zou de meerdere waarschijnlijkheid, dat beide landen uit een conflict ongerept
to voorschijn zouden komen, niet de kans verhoogen dat
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men ons ook in de overzeesche landen ongemoeid liet ?
Een tweede vraag is : hoe komen wij tot zoodanig
samengaan ?
Een officieel defensief verbond schijnt met het oog op
de neutraliteit van Belgie wel uitgesloten, ik buig mij in
deze gaarne voor de autoriteit van den heer d e B e a u fort .
Is echter zulk een officieel verbond wel noodig
Is het niet voldoende, dat men in overleg treedt omtrent de maatregelen tot bewaring van de neutraliteit, dat
men elkander van die maatregelen en van het mobilisatieplan op de hoogte stelt en eene regeling treft omtrent
eene eventueele gemeenschappelijke actie op bepaalde punten?
Zulk eene regeling bijv . ten aanzien van Limburg, ZeeuwschVlaanderen en de Schelde zou allicht eene doeltreffende
aanwending van de beschikbare krachten door voorkoming
van dubbele bewaking in de hand werken ; en bestaan de
bezwaren, tegen een verbond door den heer d e B e a u for t
aangevoerd, nl . de quaestie van het opperbevel en de vrees
voor groote uitgaven voor versterkingen, wel bij zulk eene
regeling ?
Bestaat clan ook wel grond voor de vrees, dat wij, vereenigd, in de algemeene politiek der groote mogendheden
een rol zullen willen g aan spelen en daarbij
zooals de
heer d e B e a u fort dat uitdrukt
to groot zullen blijken
voor een servet, to klein voor een tafellaken
Nu zal men vrag en, of zoodanige regeling wel voldoenden
waarborg geeft, dat inderdaad op het beslissende oogenblik
wordt g edaan wat is afgesproken, en of derhalve niet een
officieel verbond is to verkiezen .
Hiertegenover valt op to merken, in de eerste plaats
dat in tijden van internationale conflicten het er allicht
meer op aan zal komen wat het belang medebrengt, dan
op hetg een volgens een tractaat rechtens is, en dat hier
ons beider belang zal medebrengen elkander to steunen .
Maar bovendien bedoelde ik hierboven niet zoozeer, dat
Nederland en Belgie wederzijds bepaalde verplichtingen op
zich zouden nemen . Eerder bedoelde ik, dat men vooraf
eene gedragslijn zou vaststellen voor het geval, dat men
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op het beslissende oogenblik gemeenschappelijk zou willen
handelen, voor welke vaststelling op dat oogenblik de tijd
allicht zal ontbreken, en verder, dat men door wederzijdsche voorlichting elkander in staat zou stellen de eigen
maatregelen in verband met de maatregelen van den ander
zoo doeltreffend mogelijk to doen zijn .
Hiertegen kan zich Loch dunkt mij niets verzetten,
de neutraliteit van Belgie zeker niet ; evenmin m .i . de door
den peer Ton net 1) uitgesproken vrees, dat wij bij eene
enge aaneensluitin g tusschen Nederland en Belgie in eene
anti-Duitsche combinatie zouden geraken . Wij hebben
onze neutraliteit niet alleen naar het oosten, maar ook naar
het westen to bewaren . Eene Engelsche of EngelschFransche landing aan de Schelde is een even groot gevaar
als een Duitsche inval in Limburg en onze militaire maatregelen zijn zeker niet alleen tegen Duitschiand gericht .
Of ziet de bedenking van den heer T o n n e t alleen op
eene enge aaneensluiting, betreft zij niet eene samenwerking
als ik bedoel?
Zou het nu zoo moeilijk zijn aan dit denkbeeld eenn
begin van uitvoering to geven ? Vertrouwelijke besprekingen zouden hiertoe voldoende zijn, wederzijdsche aanstelling van militaire attaches, hoe nuttig ook, niet bepaald
noodig .
Wellicht zouden zulke besprekingen ook er toe kunnen leiden om, meer dan Mr. P. J . T r o e l s t r a 2) meent
dat thans het geval is, de handhaving van onze neutraliteit
to waken tot hoofddoel van ons defensiewezen, en zou dan
niet tevens kunnen worden onderzocht, of het „eene verstandige en eerlijke politiek" is wat hij aanbeveelt, nl . ,dat wij
,,eenerzijds onze onmacht ter verdediging van onze onaf,,hankelijkheid erkennend, anderzijds ons bereid verklaren
„om binnen de grenzen van het mog elijke voor ooze neutraliteit to waken, en met de betrokken mog endheden
,,omtrent hetg een to dier zake van ons kan gevorderd
1) „De Times over de militaire positie van Nederland en Belgie"
door J . C . C . Ton net , Nieuwe Courant van 30 Januari 1906, Avondblad .
2) ,Oorlogsweeen" in De Beweging van November 19W5 .
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,,worden tot overeenstemming trachten to geraken" (en dan
natuurlijk van die mogendheden ook zekere garantien, niet
het minst ten aanzien van de kolonien, trachten to verkrijgen)?
Is dus in dit licht beschouwd zelfs op eene militaire
toenadering tusschen Nederland en Belgie wel zoo zeker
van toepassing hetgeen „Het Volk" in November 1905
schreef: „dan zijn wij in de internationale lorum" ? Zouden
wij daardoor niet eerder uit „de internationale lorum"
kunnen geraken en eene positie verkrijgen, Nederland als
zetel van het gerechtshof der volken waardig ?
En nu de economische zijde van het vraagstuk .
Ook hier is het niet de vraag, wat wij liever willen, maar
wat wij, door zucht tot zelf behoud gedwongen, wellicht zullen
moeten doer . De economische internationale verhoudingen
zijn zeker niet minder scherp dan de politieke . De „strijd
der natien op handeisgebied", zooals „een onzer medewerkers" in de Nieuwe Rotterdamsche Courant (is het niet
de heer R o o z e n r a a d?) dat uitdrukt, wordt steeds heviger .
Is het voor kleine naties, om niet onder den voet to
geraken, niet noodig om op samenwerking bedacht to zijn ?
Zouden wij op elk gebied in zoodanige mate concurrenten
van Belgie zijn, dat elke samenwerking is uitgesloten
Die strijd der natien openbaart zich wel het meest op
het gebied van de invoerrechten . Het is mogelijk dat,
zooals de heer Blink als zijue overtuiging uitspreekt en
zooal s ook door een gezaghebbend man als L u d w i g Lang,
oud-Minister van Handel in Hongarije en tegenwoordig
Rector-Magnificus van de TTniversiteit to Buda-Pest wordt
gemeend 1), uit de tegenwoordige protectionistische strooming zich weer de vrijhandel zal ontwikkelen, maar vooralsnog is nergens van eene neiging tot verlaging der invoerrechten iets to bespeuren, en is integendeel verhooging
van rechten aan de orde van den dag.
Met die tarief herzieningen in protectionistischen geest
gaat gepaard eene vermindering der waarde van het beding

1) Hundert Jahre Zollpolitik. Wien and Leipzig 1906 . Buchhandlung
Carl Fromme .
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vreemde natie, eenerzijds door verder gaande specialiseering
der tarieTen --- men denke maar aan de kool en de kaas
in het nieuwe Duitsche tarief
ten gevolge waarvan concessies, aan 66n land toegestaan, voor eenn ander land dikwijls weinig waarde hebben, anderzijds door eene beperking
van de beteekenis van dat beding . Uitgaande van het beginsel „voor wat, hoort wat" wordt nl . beweerd, met name
Amerika volgt dit stelsel, dat concessies aan een land tegen
zekere contrapraestatie verleend, aan een ander land, dat
recht op meestbegunstiging heeft, slechts teg en dezelfde
of equivalence contrapraestatie toekomen .
Meer en meer wordt men dus g edwongen tot tariefsverdragen d .w.z. zulke waarbij niet algemeene meestbegunstiging doch verlaging van bepaalde rechten wordt verleend
en bedongen, en hoe met betrekking tot de verkrijging
van zulk een tariefstractaat de positie is van een land met
lage
zij het dan fiscale of beschermende
rechten en een
klein gebied, behoeft wel niet to worden gezegd .
Een tolverbond tusschen Nederland en Belgie zou uit
dit oogpunt veel aanlokkelijks hebben, ook voor Belgie ;
want al is dit land iets meer bevolkt dan Nederland, en al
zijn de invoerrechten er hooger en meer beschermend, Loch
zijn die rechten in vergelijking met die van de groote
protectionistische lauden zeer gematigd en is het Been groot
consumtiegebied . De positie van Belgie is dus niet zoo, of
eene uitbreidin g van het tolg ebied met bijna het dubbele
zou als eene welkome versterking zijn to begroeten .
Het is echter niet to ontkennen, dat aan de tot standbrenging en de instandhouding van een tolverbond groote
bezwaren verbonden zijn .
Een eerste vraag is, of Belgie met het oog op zijne
neutraliteit een tolverbond mag sluiten .
Die vraag is reeds kort na de afscheiding van Belgie
van het Koninkrijk der Nederlanden ter sprake gekomen .
Of tot die scheiding meer door de anticlericale dan wel
door de antiliberale maatregelen van koning W i 1 l e m I
is bijgedragen, kan in het midden worden gelaten, maar
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den opstand, de steun der Fransche Regeering een belangrijke
factor is geweest . Het is duidelijk, dat Frankrijk tegen het
voortbestaan van het Koninkrijk der Nederlanden, dat als
een boiwerk tegen dat land bQdoeld was, moest gekant zijn,
en evenzeer ligt het voor de hand, dat Frankrijk zou trachten
van het stichten van het koninkrij k Belgie gebruik to
maken om althans economisch wat van het terrein to herwinnen, dat het door oorlog en verdragen had verloren .
Reeds spoedig werd in de pens het plan van een a douaneunie tusschen Frankrijk en Belgie geopperd en in 1835 reeds
werden onderhandelingen daaromtrent tusschen beide Regeeringen geopend. Frankrijk eischte echter al to zeer het overwicht in die unie : geneigd om door die unie belangrijke
materieele voordeelen aan Belgie toe to staan, verlangde
het vooral voor zich vermeerdering van politieken invloed .
Daargelaten nog de zienswijze der Belgische Regeering,
bleken de plannen van Frankrijk bij de andere groote
mogendheden op verzet to stuiten. Pruisen en Engeland
protesteerden in 1840, de Reg eering van laatstgenoemd
land deed verklaren dat h . i . het beoogde tolverbond tusschen Belgie en Frankrijk niet vereenigbaar was met de
verdragen van 1831 en 1839, waarbij de neutraliteit van
Belgie was gegarandeerd . Hernieuwde protesten in 1842
deden het plan schipbreuk lijden .
Hieruit valt intusschen nog niet of to leiden, dat
Belgie als neutrale staat geene douane-unie ' zou kunnen
aangaan . Het verzet was slechts gericht tegen de toen
beoogde unie, die den Belgischen dienst der invoerrechten
geheel in Fransche handen zou hebben gebracht.
Het recht handelsverdrag en to sluiten zal niemand
Belgie zeker betwisten, en wat is een douane-unie -- zonder de politieke bijmengsels van het Fransche plan
anders dan een handelsverdrag, waarbij differentieele rechten
worden vastgesteld ?
Trouwens het voorbeeld van Luxemburg toont aan dat
een neutrale staat zeer goed'van eene douane-unie deel kann
uitmaken en men zal toch Zwitserland, ook een neutralen
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staat, zeker het recht tot het aaugaan van zoodanige unie
niet willen ontzeggen.
Er valt echter nog met andere bezwaren rekening to
houden . In de eerste plaats is to denken aan de gelijkheid
der invoerrechten, die voor een tolverbond wordt vereischt,
en aan de gelijkheid der accijnzen, die, zoo al niet bepaald
noodig, toch hoogst wenschelijk is .
Wat de accijnzen betreft valt het volgende op to
merken . Nederland heeft twee accijnzen, die Belgie niet
kent, nl . die op het geslacht, maatstaf 10 % van de waarde,
raming 1905 bijna 4 millioen gulden, en die op het tout,
maatstaf f 3 per 100 kg ., raming 1905 ruim anderhalf
millioen gulden .
Daartegenover bestaan in Belgie twee accijnzen, die in
Nederland onbekend zijn, nl . die op margarine, maatstaf
5 francs per 100 kg., raming 1905 een half millioen francs
en die op tabak, maatstaf 15 francs per 100 kg ., raming
1905 twee millioen francs.
Zoowel Belgie als Nederland heffen accijns van suiker,
wijn, gedistilleerd, bier en azijn .
De beteekenis Bier accijnzen moge blijken uit het volgende globale overzicht
S U I K E 1R. Nederland, maatstaf f
1905 20 millioen gulden .

W ij

27

per 100 kg ., raming

Belgie, maatstaf 20 francs per 100 kg ., raming
1905 met inbegrip van de accijns op glucose ruim
16 millioen francs, waarvan 52 millioen voor het
„fonds communal" .
N.
Nederland, maatstaf 20 cent per liter, raming 1905
1.700.000 gulden .
Belgie, maatstaf 20 francs per hectoliter voor
buitenlandschen wijn in vaten, 60 francs voor buitenlandschen wijn in fiesschen, 40 francs voor mousseerenden wijn in Belgie vervaardigd, 23 francs voor
wijn in Belgie uit g edroogde vruchten vervaardigd,
raming 1905 8-1 millioen francs, waarvan 3 millioen..
francs voor het „fonds communal" .
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Nederland, maatstaf

f 63 per hectoliter,

raming 1905 26 millioen gulden .
Belgie, maatstaf 150 francs per hectoliter, raming
1905 60 millioen francs, waarvan 13 millioen francs
voor het „fonds communal".
BIER E N A z IJ N . Nederland, raming 1905 anderhalf millioen gulden .
Belgie, raming 1905, voor bier 20j millioen francs,
waarvan 7 millioen francs voor het „fonds communal",
voor azijn 200 .000 francs, waarvan 70 .000 francs voor
het „fonds communal" .
Maatstaf voor den accijns op het bier : in Nederland, 31 cent, in Belgie 10 centimes per kilogram
gebruikt meel.
Bier op de maatstaf van den accijns op azijn
reader in to gaan zou mededeeling van fiscaal-technische details vereischen, die mij to ver zouden voeren .

Uit het medegedeelde blijkt trouwens voldoende, dat
'erschillen van beteekenis aanwezig zijn .
Wat de invoerrechten aangaat kan worden opgemerkt
dat men moge het Nederlandsch tarief vrijgevig of zwak
beschermend noemen
het Belgische tarief, zij het ook
.niet sterk protectionistisch, toch in elk geval minder vrijgevig of sterker beschermend is .
Dit blijkt reeds uit een vergelijking der ramingen voor
1905, to weten Nederland bijna 11 millioenn gulden, Belgie
482 millioen francs, waarvan bijna 4 millioen francs voor
speciale fondsen o.a. het „fonds communal" .
De fiscale beteekenis van invoerrechten en accijnzen
voor beide landen mope blijken uit het volgende overzicht,
.getrokken uit de raming voor 1905
Directe belastingen .
Invoerrechten
Accijnzen
Zegel en registratie
Successie
Totaal . . .

Nederland .

37.9 mill.
10.8 „
54.1 „
10.9 „
12.4
126.1 „

gld.
„
„
„
1 .7

61.3
44.6
79.8
41
22
248.7

Belgie .

mill. francs
„
„
„
„
„
„
,,
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U t dit alles is bet duidelijk, dat het aangaan van
een tolverbond eene geheele herziening van de fiscale wetgeving in beide landen noodig zou makers
men vergete
in dit verband echter niet dat de Nederlandsche,,algemeene
wet" van 1822 ook thans nog in Belgie geldt -, bij welke
herziening inen zou hebben to rekenen op eene vermindering van de opbrengst der invoerrechten door het verdwijnen van de gemeenschappelijke toigrens, welke vermindering slechts voor een deel door geringere kosten van
den dienst der invoerrechten zou wordeu goedgemaakt .
Dit zouden echter slechts bezwaren voor eenmaal zijn .
Was de noodige gelijkheid eenmaal verkregen, dan zouu
men ter instandhouding van bet tolverbond verplicht zijn,
geene verandering in invoerrechten of accijnzen aan to
brengen zonder toestemming van beide partijen en hiermede voor het vervolg een bron van wrijving openen .
Immers zou niet alleen bij elke tariefswijziging de vraag
ter sprake komen, of men daarmede aan bepaalde belangen
voordeel of nadeel zou brengen, en in bet algemeen, of
men in meerdere of in mindere mate bet beginsel van vrijhandel of van bescherming zou gaan huldigen
en men
heeft hier verleden jaar kunnen zien tot hoe heftigen strijd
zoodanige vraag aanleiding kan geven
maar ook de
mate, waarin men uit verbruiksbelastingen de staatsuitgaven
zou bestrijden, en dus, met de verhouding tusscheu directe

en indirecte belastingen, feitelij k de geheele financieele
politiek, zou tot een onderwerp van gemeenschappelijke
regeling wordeun gemaakt .
Ook zou men ten aanzien van de verdeeling van de
opbrengst der invoerrechten en accijnzen beide partijen door
een billij ke regeling blij vend moeten bevredigen, en bet
behoeft dus geen nader betoog, dat de verhouding tusschen
beide landen wel zeer goed, en de noodzakelijkheid om
samen to gaan wel zeer groot moet zijn, wil niet een tolverbond inplaats van een voordeel een bron van twist en
verwijdering worden .
Hiermede wil ik echter volstrekt niet zeggen, dat een
tolverbond tot het rijk der onmogelijkheden behoort . Blijkt
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de protectionistische beweging, die nog steeds in verschillende
landen gaande is, ons steeds ernstiger to benadeelen, worden
wij in onze levensbelangen aangetast, dan zou het kunnen
zijn, dat wij letterlijk naar elkander toe werden gedreven
en dat er een oogenblik kwam, waarop alle bezwaren weken
voor het groote gemeenschappelijke gevaar .
Denkbeeldig is dit gevaar niet. 'Van de onlangs
verhoogde tarieven in tal van landen, ik noem slechts
Duitschland, Zwitserland, Oostenrijk, Rusland, Rumenie,
Bulgarije, zullen wij de gevolgen nog moeten ondervinden .
In verscheidene andere landen zijn tariefsherzieningen,
die zeker geene verlagingen zullen brengen, aangekondigd,
ik noem Spanje, Frankrijk en Denemarken .
Wat Groot-Brittannie betreft is zeker, sedert de artikelen van den heer B a i e verschenen, de kans op verwezenlijking van de plannen der tariefhervormers zeer gedaald,
maar roepe men niet to vroeg victorie !
De zwenkingen in de openbare meening in Engeland
zijn steeds zeer krachtig . Het is nu al weer gebleken, dat
eene groote meerderheid in het Lagerhuis geene zekerheid
geeft, dat niet binnen enkele jaren eene gansch andere
richting met eene even krachtige meerderheid aan het bewind
komt. Laat men dus eene tolunie of een meer beperkt
economisch verbond tusschen de deelen van het Britsche
Rijk, zij het op den grondslag van bescherming of op then
van fair trade, niet als iets onmogelijks beschouwen . Zulk
een verbond nu zou eene ware ramp voor ons kunnen zijn .
Laat men dus de middelen om de nadeelen van zulk een
verbond voor ons to keeren of to verminderen
en zulk
een middel is een toenadering tot Belgie zeker
niet to
licht verwerpen . ,Aux Brands maux les Brands remedes"
Te eerder moet men de mogelijkheid van zulk eene
toenadering ernstig onder de oogen zien, omdat, blij kt
eenmaal de wenschelijkheid, dat wij ons in den economischen strijd bij een ander land aansluiten, alleen Belgie
voor zulk eene aansluiting in aanmerking komt . Aan een
tolverbond met een ander land dan Belgie met name met
Duitschland valt m .i . niet to denken. Zouden wij ons bij
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Duitschland aansluiten, wij zouden onze politieke en niet
minder onze economische zelfstandigheid ten offer brengen,
en, hoe zeer een goede verstandhouding tusschen Nederland en Duitschland ook in het belang van beide partij en
wenschelijk is, meer dan een goede buur kunnen wij voor
Duitschland nooit zijn .
Eene aansluiting bij Duitschland zou voor ons eene al
to gevaarlijke proefneming zijn, wij zouden onze economi
sche belangen in handers der Duitsche Regeering stellen
en zou men meenen dat die daar veilig zijn, gelet op de
wij ze waarop, en bij de jongste handelstractaten en bij de
plannen tot aanleg van kanalen en tot heffing van scheepvaartrechten op rivieren, de belangen van het Westen der
Pruisische Monarchie bij die van het agrarische Oosten
worden achtergesteld ?
Wat hiervan intusschen ook zij, dit is wel zeker : zonder de werking van zeer krachtige factoren, nl . voor ons
beide nadeelige maatregelen van vreemde landen, is er op
de totstandkoming van een tolverbond tusschen Nederland
en Belgie weinig leans .
Doen zulke factoren hunne werking gevoelen, dan
zullen ook de bestaande handelstractaten van beide landen
niet ongewijzigd kunnen blijven . Daarom heeft het argument tegen een verbond aangevoerd, dat het opzegging
van alle handelstractaten noodig zou maken, voor mij weinig
waarde .
Is het trouwens wel zoo zeker, dat nog lang in vele
tractaten het beding van behandeling op den voet van de
meest begunstigde natie zal kunnen worden gehandhaafd ?
Niet wat behandeling hier to lande betreft, maar wat
aangaat behandeling van ons in vreemde landen ? En is
het derhalve zoo geheel onmogelijk, dat niet wij tractaten
zullen hebben op to zeggen, maar ze ons zullen worden
opgezegd, zonder dat er nog sprake is van een tolverbond
met Belgie
1.1

Zoodanig tolverbond is thans echter niet meer dan
toekomstmuziek . Wat ons op het oogenblik to doen staat,
O.

E.
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is den weg tot zulk een verbond to verkenuen en, zoo
al niet to banen, dan Loch niet to versperren . Die weg
kan een uitweg zijn uit economisch gevaar. Wellicht zijn
er op then weg ook nog wel tusschenstations, die voor
velen, althans voor het oogenblik, aanlokkelijker verblijfplaatsen schijnen dan het eindstation .
Ook zonder tolunie is een economisch verbond niet
onmogelijk . Een defensief verbond, om, op elkaar steunende
en elkaar voorlichtende, to streven naar het verkrijgen van
concessies op, to waken tegen benadeeling door vreemde
tarieven van invoerrechten, alleen hoog of ook differentieel,
op to komen tegen protectionistisch bedoelde belastingen
van het verkeer, tegen aldus bedoelde spoorwegtarieven,
quasi-sanitaire maatregelen .
Kunnen wij niet komen tot eene regeling, waardoor
het vreemden landen moeilijk wordt gemaakt bij onderhandelingen, die economische belangen raken, Belgie tegen
Nederland en Nederland tegen Belgie uit to spelen ?
Ik stip hier slechts eenige punten aan, maar verdient
dit alles gees nader onderzoek ?
En al sluiten wij geen verbond, wij kunnen toch
elkander van dienst zijn .
Beide hebben wij belangen over de geheele wereld en
onze krachten zijn maar beperkt .
Kunnen wij niet partij trekken van elkauders cousulaatwezen, al was het alleen maar voor die plaatsen waar slechts
de een thans goed vertegenwoordigd is en de ander toch
ook wel belang heeft, schoon niet genoeg voor vestiging
van een eigen beroepsconsul ? Nederland neemt nu toch
ook wel belangen van anderen waar (bijv. in Japan) en
laat door anderen zijne belangen waarnemen ( bijv . i n
Marokko) .
Zouden wij niet gemeenschappelijk stoomvaartlijnen
kunnen subsidieeren, of althans op stoomvaartgebied elkander
kunnen steunen tegen concurrentie van derden ?
Zou een gemeenschappelijke vertegenwoordiging op in-
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ternationale tentoonstellingen of bij internationale instituten
somtijds niet nuttig en mogelijk zijn ?
Zou het geheel uitgesloten zijn op spoorweggebied
meerdere samenwerking to verkrijgen, tot bevordering van
ons beider belangen, tot beperking van onze onderlinge
concurrentie, tot gemeenschappelijk optreden tegen concurrentie van derden ?
Op het nut van een postunie werd al elders gewezen .
Wij hebben thans reeds een bij zonder posttarief en verleenen
-elkander faciliteiten op het gebied van de Postspaarbank .
Eene reg eling betreffende uitwisseling van gegevens
intake bevolkingsregisters is in overweging .
Zijn er zoo niet tal van maatregelen, die overwogen
kunnen worden en in ons beider voordeel kunnen blijken
to zijn?
De geest, die bij alles voorzit, is de hoofdzaak . Laten
wij bedenken, dat wij buren zijn en verwanten, en dat wij
.elkander noodig kunnen hebben .
Reeds ver zijn wij verwijderd van den tijd van V a n d e n
S p i e g e 1, toen de Republiek der Vereenigde Provincien
zich krampachtig vastklampte aan de sluicing der Schelde,
aan de egalisatie der rechten in de Vlaamsche zeehavens,
aan het verbod om uit die havens handel op Oost-Indie
to drij ven, allemaal middelen om to verzekeren
zooals
V a n den S p i e g e 1 het uitdrukt 1)
„dat die (d.w.z. de
„Zuidelijke) Provincien, die veel avantages hadden boven
,,de Geiinieerde, en van ouds de zetel der Commercie ge,,weest waren, niet weder in het bezit daarvan konden
,,geraken."
Toen heette het in „consideration van Burgemeesteren
van Amsterdam" (20 en 22 Februari 1790) 2)
,,Men vermeent, dat de oprechting van eene vrije onaf„hang elijke Republiek, zaanigesteld van landschappen, rijk
1) Mr . G. W. Vreede . Mr . L . P. van den Spiegel en zijne tijd .
genooten, Middelburg 1875, II, blz . 381 .
2) Dr . H . T. Cole n b r a n d e r. Gedenkstukken der Algemeene Geschiedenis van Nederland 1795 1840 . 's-Gravenhage 1905 . 1 blz . 146 .
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,,fabrieken tot heeden gefloreerd hebben, voor onzen Staat
,,nadeelig zou zijn".
Toen was men er afkeerig van de tegen keizer J o z e f'*
II opgestane Belgische gewesten in de unie op to nemen
of zelfs een verbond met hen to sluiten, niet zoozeer om
,,het onderscheid van Religie" maar om de ,Commercie" 1).
Men bevorderde daarom de onderdrukking van den
opstand en meende gerust to kunnen zijn, toen het Oostenrijksche gezag in 1790 werd hersteld . Die gerustheid was,
echter niet van langen duur . Reeds 16 November 1792 nam
het Fransche Uitvoerend Bewind het bekende besluit, waar-bij de bevelhebber van het Fransche leger in Belgie werd
gelast de vrijheid van de scheepvaart op den geheelen loop,
der Schelde to verzekeren, en binnen korten tijd toonde .
Frankrijk de macht to bezitten niet alleen om dat besluit
ten uitvoer to leggen, maar ook om Belgie in zich op te,
nemen en Nederland tot een vasalstaat to maken .
Thans zijn wij niet meer bevreesd voor de vrije vaart
op de Schelde, achten wij de bloei van Belgie niet meer
een gevaar voor ooze welvaart en gunnen wij aan de Belgische gewesten gaarne de volle ontwikkeling hunner
,,avantages", waarvan zij getoond hebben zulk een uitnemend gebruik to kunnen maken .
Zou het ook niet kunnen zijn, dat veel van wat ons .
thans een bezwaar tegen eene toenadering tot Belgie voor
komt, in de werkelijkheid geen bezwaar zal blijken ?
Zou het in elk geval geene aanbeveling verdienen de,
les der historie ter harte to nemen en niet als in 1790
alleen op onmiddellijk voordeel bedacht to zijn, maar
integendeel het vraagstuk met een ruimen blik to beschouwen, en, denkende aan de gevaren, die de toekomst
voor het politiek en economisch bestaan zoowel van Nederland als van Belgie kan brengen, to doen wat ooze hand
vindt to doen ?
1 Februari 1906 .
1)

Dr . H. T. C o l e n b r a n d e r. Gedenkstukken enz . I blz . 137 volg .
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„teen lectuur voor de theetafel !" zegt de Hr . H. d e
R a a f van den dikken bundel, een bloemlezing uit de
werken van Her b a r t, waaarin hij de metaphysica, de
psychologie en de ethiek van then Duitschen wijsgeer aan
het Nederlandsche publiek doet kennen . Neen, dat zeker
niet. Maar wel een middel om denkers to vormen van hen,
die geestelijke iuspanning niet schuwen . En tevens een nieuw
bewijs, hoe verkeerd het is ons yolk als afkeerig van wijsbegeerte to kenmerken . In den laatsten tijd wordt de markt
alhier met boeken over wijsbegeerte overstroomd . Pas mocht
ik spreken over het werk van den oud-hoogleeraar K o s t e r
ter bestrijding van het positivisme . Daarna over het kolossale boek, hetwelk de leerlingen van Prof . S p r u y t uit
zijne handschiften onder den titel van ,,Geschiedenis der
wijsbegeerte" hebben opgebouwd . Eindelijk over de proeve
van metaphysica, welke ons door Prof. H e y m a n s werd
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gegeven . Thans ligt het werk van den gunstig bekenden
Heer H. d e R a a f, die reeds vroeger een boek aan H e rb a r t' s Paedagogiek heeft gewijd, voor ons . Wanneer ik
mijn taak als mede-redacteur van dit tijdschrift volledig
had vervuld, dan zou ik ook nog hebben moeten spreken
over de talrijke dikke boeken, in de laatste jaren door mijn
Leidschen ambtgenoot Prof . B o 11 and aan de uiteenzetting
van de wijsbegeerte van H e g e 1 gewijd . Maar in dat opzicht heb ik tot dusver mijn plicht verzuimd, iets hetwelk
niet geschied zou zijn, wanneer de Hegelianen, door hun
methode om ja en neen in 44nen adem to zegg en, vruchtbare wisseling van gedachten niet schier onmogelijk
maakten. 1)
De belangstelling in wijsbegeerte heeft in Nederland,
gelijk elders, gedurende een groot gedeelte van de 191e
eeuw op het vriespunt gestaan . Zelfs een man als 0 p zoom e r
heeft ondanks al zijn genialiteit in then toestand geen
wijziging kunnen brengen ; hij werd integendeel door den
stroom van onverschilligheid meer en meer meegesleurd .
Thane is de groote terugslag gekomen . De menschheid
leeft bij vlagen . Thans vraagt alles, wat hersenen heeft,
naar philosophisch voedsel . lk waag het aan de ondernemende
firma N o o r d h o f f to voorspellen, dat zij met deze uitg ave
van Her b a r is werken geen slechte zaken zal doers.
Waren we b --j de Berner conventie aangesloten en had
daarenboven Her b a r t zijn boeken in de laatste dekade
geschreven, dan zouden we thans voor de moeilijke vraag
staan of de boeken van den Heer d e R a a f al dan niet als
vertalingen moeten worden aangemerkt . Bij de schildering
van Her b a r t' s gedachtengang heeft hij, „waar dit
eenigszins kon, aan Her b a r t zelf het woord gegeven" .
1) Daarenboven is net ondoenlijk to spreken met iemand, die zooals
Prof. Boll and op bl. 189 van zijn ,Collegium logicum I", gewaagt van
,,de botheid der gezamenlijke philosophieprofessoren op heel het wasteland
van Europa" . In den laatsten tijd krijgt men meer zulke hooge zelfwaardeering verradende uitspraken van den heer B o 11 a n d to lezen . Het bedenkelijkat is, dat hij meent wat hij zegt. Ik aoht dat onrustbarend, ter
wille van de karaktervorming zijner diacipelen, die verlokt worden zich
zelve als wijzen, alle overige menachen als dwazen to beachouwen .
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Hij is er in geslaagd een tamelijk samenhangend geheel to
leveren ; toch ontbreekt er soms iets aan het logisch verband, hetwelk niet to verwonderen valt, wanneer men bedenkt welk een omvangrijke arbeid hier binnen een betrekkelijk eng bestek werd saamgeperst . De boeken van den
Hr. d e R a a f zijn grootendeels uit citaten sameng esteld .
Toch zou er aan zijn recht om als zelfstandig schrijver to
worden aangemerkt niet getwijfeld kunnen worden, indien
hij niet geheel in het spoor van zijn Duitschen voorganger
Rep . Nu ieder woord van critiek bij hem ontbreekt, zij het
mij veroorloofd den lezer duidelijk to maken, hoe een
schrander denker er toe komen kon to beweren, dat het
ten minste even moeilijk is aan H e r bar t' s metaphysica
als aan den Heidelbergschen catechismus to gelooven .
De hoofdgedachte van Herb art' s metaphysica of
werkelijkheidsleer kan aldus worden omschreven : verandering is ondenkbaar, dus onmogelijk . Inderdaad is het een
onoplosbaar raadsel hoe iets anders kan worden dan het is,
en nogtans hetzelfde blijven. Let wel : het veranderde ding
moet hetzelfde zijn als het ding, dat nog niet veranderd
was . Maar het is veranderd en dus niet hetzelfde . Ieder
ding is wat het is b .v . A door zijn kwaliteit . Als A niet
A blijft, dan verandert het niet, maar zinkt A eenvoudig
weg, terwijl er wellicbt iets anders voor in de plaats komt .
Als A wel A blijft, verandert het evenmin . Ons denken
pleegt zelfmoord, als het beproeft aan to nemen, dat A op,
twee verschillende tijdstippen hetzelfde en tevens niet hetzelfde A is .
Mij schijnt het onder deze omstandigheid raadzaam to
zeggen : onze denkmachine is er niet op ingericht om verandering to begrijpen . H e g e l tracht zich op andere wijze
to redden . Als wij op redelijke wijze denken, moeten wij
volgens hem alle aanspraak op consequentie prijs geven .
Naar zijn oordeel moeten wij begrijpen, dat hetzelfde * hetzelfde is en tevens niet is . Het principium contradictionis,
hetwelk ons verbiedt van een vierkanten cirkel to gewagen,
geldt enkel in de lagere sfeer van het nog niet redelijk,
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met Dr . H. J. B e t z to stellen, dat zelfs de machtige geest
van H e g e 1 zich enkel in woorden aan de onverbiddelijke
denkwet van den verstandsmensch heeft kunnen onttrekken .
Een tegenstrijdigheidslogica is onzin . Wel zegt H e g e l
wij kunnen geen to hoogen dunk koesteren van de macht
-des geestes . Maar juist omdat hij zoo spreekt, verschil ik
van hem. Ook Herb art, die niet aan de denkwet wilde
,getornd zien, verwierp de zienswijze van zijn beroemden
tijdgenoot, daar zij bet onderscheid tusschen zin en onzin
to niet deed . Verandering is onbegrijpelijk. Zullen wij haar
dus op den trant der Eleaten met H e r b a r t loochenen ?
Beter komt het ons voor to zeggen : de werkelijkheid is
rijker dan ons begrip.
Wat bast het Loch verandering voor schijn to ververklaren ? Schijn van verandering onderstelt een veranderlijke ziel, waaraan die schiju zich vertoont . En als de
.ziel verschillende toestanden kan doorloopen, waarom dan
niet ieder ander wezen eveneens
Dat er andere wezens ziju, daaraan twijfelt gees enkel
individu . Onze voorstellingen zijn niet datgene wat zij
voorstellen ; wat zij voorstellen noemen we rood, uitbebreid,
wreed, maar dat alles is geen eigenschap van de voorstellingen zelve . Ook J. G. F i c h t e heeft zich nooit ingebeeld
bet heelal to zijn. . Ieder gelooft dat de werkelijkheid zich
verder uitstrekt dan het veld van het eigen bewustzijn ;
ieder neemt het zelfstandig bestaan b .v . van medemenschen
aan ; ieder erkent, zoo niet in woorden, dan toch in werkelijkheid : Dinge an sich. Welnu, Herb art leert, dat de
vele wezens, die er bestaan, wederzijds zelfstandig, enkelvoudig en onveranderlijk moeten ziju . Enkelvoudig en
zelfstandig, want wat er louter bij de gratie zijner deelen
is of enkel een afhankelijk bestaan leidt, mist eigen aanzijn .
Geheel betrekkelij k bestaan is een onbevredigende gedachte,
is geen bestaan in den echten zin des woord . Ook moet
bet zijnde blijven wat bet is . Als het eenvoudige verandert,
verandert het geheel, zinkt het weg .
Door dergel~jke overwegingen geleid kwam Herb a r t

er toe zich een wereld to denken, die volstrekte veelheid
en in geen enkel opzicht eenheid is . Het gelukte hem niet
in to zien, dat monisme en pluralisme beiden betrekkelijk
recht konden hebben, dat het eene to gelijkertijd het vele
vermocht to zijn, dat dit geen contradictie, geen gelijkstelling van aan elkaar overstaande begrippen is . Zooals eenn
en hetzelfde ding gelijk is aan dit en tevens verschilt van
dat, dus aan de begrippen gelijkheid en verschil op hetzelfde
oogenblik deel heeft, zoo kan het Al onafgebroken en
eenheid en veelheid zijn . Natuurlijk niet eenheid en veelheid in hetzelfde opzicht . Maar het 4ene kan in het vele
tegenwoordig zijn en het onophoudelijk voortbrengen . Hoe
de Onein dige de kracht van al het eindige is en de band,
waardoor al zijn schepselen samenhangen, ziedaar het geheim der werkelijkheid, welke rijker is dan ons denken .
Er is veel wat ooze logica to boven gaat . Maar wel is het
zonneklaar, dat ik niet een wereld op mij zelf ben, afg esloten van al de rest . Immers hoe zou ik dan beseffen,
dat er een tegenstelling tusschen zelf en niet-zelf geldt ?
Volgens Herb art wisselen slechts de betrekkingen
tusschen onveranderlijke en wederzijds onafhankelijke wezens .
Dat schijnbaar verkeer tusschen dingen, die blijven wat ze
zijn, vormt hier den wereldloop . Het kan ons niet verwonderen, dat de schrandere man aan dat denkbeeld weldra
ontrouuw werd . Men late met sommige natuurkundigen de
werkelijkheid uit eenn golvende zee van atomen bestaan,
die, zonder dat ze daarbij iets winnen of verliezen, telkens
andere plaatsen tegenover elkaar innemen . Zoo gelukt het
qualitatieve verandering uit bet beeld der buitenwereld to
weren . Maar wat bast dat, nu afwisseling van dag en
nacht, van zomer en winter, van lief en leed voor ons
blijft bestaan en het innerlijk van sommige wezens dus nog
altoos een tooneel van gebeurtenissen is? De consequentie
zou H e r b a r t hebben moeten does loochenen dat er zieleleven bestaat . Natuurlijk loochent hij dat niet . Zelfs komt
hem de eer toe to hebben uitgesproken, dat de mechanische
natuurverklaring niets verklaart en dat de bewegingen der
dingen op rekening van hun innerlijke toestanden moeten
worden gesteld .
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Om althans voor den schijn zijn oorspronkelijke stelling
to redden, noemt hij die innerlijke toestanden : ,Selbsterhaltungen". Spoedig blijkt het dat, wat hij met then term
aanduidt, geheel lets anders is dan ongewijzigd voortbestaan .
Al naar gelang een eenvoudig wezen gelijk onze ziel met
dit of met dat in betrekking komt, dus door den eenen of
den anderen indringer in zijn rustige eenzaamheid gestoord
wordt, grijpt de ziel naar verschillende middelen van verweer. In het eene geval brengt zij als daad van zelfbehoud
een gewaarwording van geluid, in het andere een voorstelling van kleur of een gevoel van hardheid voort. Men
bespeurt dat nu het eenzijdig pluralisme prijs gegeven is .
De Selbsterhaltungen doen niet maar de ziel ongewijzigd
voortbestaan, doch zijn thans werkelijke gebeurtenissen .
Zoo wordt de oorspronkelijke leer, volgens welke de wezens
onveranderlijk zouden zijn, althans wat de ziel betreft,
prijs gegeven.
Het zou nutteloos zijn hier nog verder over de metaphysica van Herbart uit to weiden .
Van meer beteekenis is zijn zielkunde .
Te recht heeft Prof. Z i e h e n in een zeer lezenswaardig
opstel over die zielkunde gezegd, dat zij gelukkig er zou zijn
uitgevallen, indien Herb art haar niet op de stellingen
zijner metaphysica had opgebouwd 1) .
De onverwoestbaarheid van het eenvoudig wezen der
ziel waarborgt Her b a r t hare onsterfelijkheid, maar hij verzuimt op to merken, dat op grond van hare zelfstandigheid
haar ook een eeuwig voorbestaan had moeten worden
toegekend .
Door zijn bewonderingswaardige gave van zielkundige
waarneming is H e r b art er in geslaagd nieuw licht to doen
1) Het bedoelde stuk komt voor in de Sammlung von Abhandlungen
aus dem Gebiete der Pddagogischen Psychologie and Physiologie, heraus
gegeben von Prof. H. S c h i 11 e r and Prof. T h . Z i e hen. III . Band . 5
Heft . De titel luidt : Das Verhiiltnis der Herbartechen Psychologie zur
Physiologisch-Lxperinzentellen Psychologie .

363 -opgaan over het werktuigelijk verloop der voorstellingenn
en op dit lager gebied van geestelijk levee aan de beoefening van het vak een wetenschappelijke gestalte to geven .
Over de wij ze, waarop voorstellingen zich verbinden, uit het
bewustzijn verdwijnen, in de herinnering terugkeeren heeft
hij zulke treffende en meestal juiste gedachten uitgesproken,
dat hij de stichter is geworden van een talrijke school van
gelukkige beoefenaars der zielkunde, tot welke manners als
Drobisch, Lazarus, Volkmann, Steinthal, Drbal,
W a i t z en vele andere Duitschers to rekenen zijn .
Her b a r t heeft de verdienste aan de ijdele tautologieen,
aan de niets verkiarende verkiaringen van de leer der zielsvermogens een einde to hebben g emaakt . Sedert hij g esproken heeft, komt het niemand meer in den zin met een
deftig gelaat to leeren : de mensch oordeelt, omdat hij verstand heeft, hij overlegt, omdat hij een redelijk wezen is enz .
Maar nu verviel hij zelf tot de font eDkel in de gewaarwordingen, die door prikkels van buiten in de ziel worden
to voorschijn geroepen, zelfstandige reacties, uitingen van
eigen werkzaamheid der ziel to zien en voor de rest haar
tot een lijdelijk tooneel to verlagen, waarop alles, denken,
gevoelen, willen tot stand komt zonder nieuwe medewerking
der ziel, alleen volgens mechanische wetten, door de wijze,
waarop werkelijke of voorgestelde gewaarwordin gen op
elkander inwerken .
Dit wreekt zich dadelijk in zijne theorie der opmerkzaamheid . Op fijne, ja magistrale wijze spreekt hij over
de voorwaarden van belangstelling en over de onontbeerlijkheid der van zelve opstijgende voorstellingen, welke aan
het onderwijs moeten to help komen . Immers kan het
onderwijs enkel woorden meedeelen ; de voorstellingen,
waarop het verstaau der rede berust, moeten uit het binnenste van den hoorder omhoog rijzen . Dat alles is volkomen juist. Maar dat gewaarwordingen enkel als krachten
zouden werken, ziedaar een valsche onderstelling . Datgene,
wat in het centrum van het gezichtsveld ligt, wordt scherper
en duidelijker gezien dan wat aan den omtrek van dat veld
voorkomt . Toch gebeurt het telkens, dat de aandacht
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afg etrokken wordt door zoo'n zwakken peripherischen indruk ;
dan verplaatst zich de blik en erlangt een ander object
het voorrecht op de meest intensieve wijze aanschouwd to
worden. Maar ook kan men na eenige oefening het ding
aan de peripherie van het gezichtsveld tot voorwerp van
zijne aandacht maken, zonder het oog to bewegen ; als er
reden is om niet to toonen, dat iets de aandacht boeit,
slaat men het met een zijdelingschen blik gade . De sterkte
van een indruk is dus niet, zooals Herb art wil, identisch
met den graad der opmerkzaamheid . Waar die sterkte toeneemt, zooals bij de verplaatsing van den blik, is de toename
gevolg van de verplaatsing, welke zelve weder gevolg der
opmerkzaamheid is . Te midden van helsch lawaai kan ik
mijn uiterste best doen om to luisteren naar een nauw hoorbaar
fijn stemmetje . Dikwijls wordt de aandacht niet zoozeer
door de sterkte als wel door den inhoud van een prikkel
bepaald . Herb art, die een groot mathematicus was, lette
to zeer op het quantitatieve en verwaarloosde daarvoor het
qualitatieve . Had hij de eigen werkzaamheid der ziel behoorlijk in rekening gebracht, dan zou hij bespeurd hebben
dat, zelfs waar een indruk door zijn sterkte andere uit het
bewustzijn verdringt, het niet bij dit werktuigelijk geschieden blijft, maar die sterkte voor het subject een uieuwe
prikkel wordt, welke misschien bevreemding wekt en tot
vergelijking, tot opsporing van oorzaken aanleiding 5 eeft
en dat daarin de waarde van dat geestelij k feit bestaat,
hetwelk opmerkzaamheid heet .
Ook met zijn denkbeeld, dat lust en onlust, begeerte
en wil, de werktuigelijke uitkomsten van het spel der
elkander bestrijdende gewaarwordingen en herinneringsbeelden van gewaarwordingen of wel voorstellingen zouden zijn, kan men bezwaarlijk vrede hebben . Getrouw
aan zijne stelling, dat de ziel een metaphysisch punt zou
zijn, verklaart hij, dat enkel datgene zich ongestoord to
gelijkertijd in de ziel herbergen laat, wat er zich toe
leent om tot eenheid verbonden to worden . Dit geldt van
disparate indrukken als de geur, de kleur en de norm van
een roos . Zoo ontstaat door samenknooping van het

gelijktijdige de groep, die wij ding noemen . Elders smeltern
gelijksoortige voorstellingen, maar welke uit verschillenden
tijd dateeren, to samen : men denke aan het herinneringsbeeld van een persoon en zijn verschijning op het oogenblik zelf. Aan dat samensmelten moet het worden toegeschreven, dat men herkent . Maar als gewaarwordingen of
voorstellingen zich uiet op een van deze twee manieren
laten associeeren, dan ontstaat er een strijd tusschen haar,
waarvan de uitkomst is, dat zij elkaar verduisteren of uit
het bewustzijn wegdringen . Gevoel wordt volgens Her b a r t
geboren, wanneer zoo een voorstelling tusschen andere in
de klem zit . Begeerte ontstaat, als een voorstelling zich
trots hindernissen omhoog werkt en nu audere verwante
medesleept, nog andere vijandige op den achtergrond schuift .
Zoo zijn gevoel en begeerte steeds iets afgeleids ; het oorspronkelijke hebben wij in onze voorstellingen .
To recht is opgemerkt, dat deze leer zich moeilij k met
de feiten rijmen laat . In sommige gevallen moge gevoel
het besef zijn, dat aan wezige voorstellingen met elkaar in
botsing komen of elkander schragen ; meestal echter wordt
gevoel door den inhoud der voorstellingen gewekt . Dit
blijkt het duidelijkst door to letten op die klasse van gevoelens, welke gemoedsaandoeningen heeten . Men kieze als
voorbeeld het bericht, dat een groot gevaar ons boven het
hoofd hangt. De zaak wordt op den kop gesteld, zegt
Z i e hen, wanneer men beweert, dat de schildering van wat
dreigt hier een strijd van voorstellingen bewerkt en dat
die strijd als een gevoel van angst tot ons besef komt ;
peen, het is het specifieke, met het denkbeeld van gevaar ,
verbonden gevoel van angst, dat op den loop der voorstel-,
lingen invloed uitoefent, een invloed, die trouwens zoowel
in versnelling als in belemmering der gedachten kan be,-.
staan . Natuurlijk laat het gevoelsleven zich van de wereld
der voorstellingen niet losmaken, doch waarom zouden lust
en onlust niet eigenschappen van voorstellingen zelve kunnen zijn ? Wat het begeeren aangaat, mag er aan getwijfeld
worden, of de voorstelling van het begeerde steeds de aanwezigheid van tegenstrevende voorstellingen vereischt, zoo-
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dat dezelfde voorstelling gelijktijdig op den voorgrond getrokken en terug gedrongen wordt . Door die tweeledige
beweging zou begeerte volgens H e r b art zich van gevoel
onderscheiden, dat een toestand is . Doch kenmerkend voor
begeerte schijnt slechts dit, dat de voorstelling kracht
genoeg bezit om den gang der gedachten en het handelen
to bestieren . De door Her bar t vereischte dubbele loop
der voorstellingen mag als overtollig gelden .
Herb art was een consequent intellectualist en wilde
dientengevolge gevoel en begeerte als een ondergeschikt
nevenproduct van den loop der voorstellingen zien opgevat .
Maar de ervaring leert, hoe eenzijdig die wijze van beschouwen is . Het komt voor, dat iemand van protestant
catholiek of omgekeerd wordt en nogtans in den grond geheel de oude blijft . Het denken ligt aan de oppervlakte
van het zieleleven. De wijze van gevoelen en begeeren
wortelt dieper in het wezen der persoonlijkheid en is minder
aan schommeling onderhevig dan wat men persoonlijke over
tuiging noemt . Hoeveel bekeeringen grijpen er niet plaats
op staatkundig en ander gebied, zonder dat er veel verandert buiten den aard der redevoeringen, die men voortaan
houdt of aanhoort . Men ontwikkelt zich zooals het heet en
wordt van vrijzinnige een vurig socialist of wel een beslist
antirevolutionair, maar blijft met dat al de mensch die men
was. Tot schade van zijn psychologie heeft H . dat niet ingezien .
Overal gaat Herb art van de gedachte uit, dat de
voorstellingen zelfstandige krachten zijn, welke, gelijk physische krachten, als onvernietigbaar moeten worden beschouwd . Wel is hij zich bewust, dat de term ,kracht"
hier beeldspraak is, want voorstellingen kunnen niet als
,oorzaak van bewegingen gelden, maar dat verschil tusschen
krachten in den echten en den overdrachtelij.ken zin d es
woords wordt zooveel mogelijk bemanteld ; wanneer voorstellingen elkander in klaarheid doen toe- of afnemen, heet
Ait, dat zij door hare wederzijdsche betrekking stijgen en
dalen . Wel kunnen zij ben eden den drempel van het bewust.zijn zinken, maar ook dan blijven zij voortbestaan als een
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telkens de resultante van dat mechanisch spel . Want daar
gelijktijdige voorstellingen even zoo vele Seibsterhaltungen
van hetzelfde eenvoudige wezen ziju, kunnen zij niet onverbon.den blij ven, maar smelten samen door hare gelijkheid of
voegen zich bijeen tot een complex, in zoover zij elkaar
niet verduisteren .
Hoe ontstaat nn datgene, wat wij ons ik plegen to
noemen ? De gewone theorie luidt, dat zelfbewustzijn een
soort van zelfverdubbeling zou zijn., identiteit van subject
en object, het zich voorstellende . Maar dat heet bij Herb a r t
een ongerijmdheid . Daar subject en object tegendeelen van
elkaar zijn, kan niet hetzelfde voorstellend en tevens voorgesteld zijn ; steekt in het object wederom het subject, dan
loopt dat uit op een oneindige reeks van zich denkend
denken . Om het valschelijk zoogenaamd zelf bewustzijn to
begrijpen, moeten wij in het oog houden, dat de onderdrukte voorstellingen nog in de ziel zijn, al zijn zij niet
meer in het bewustzijn . Dientengevolge treedt een nieuwe
gewaarwordin g of voorstelling met de oudere massa's van
voorstellingen in wederzijdsche werking . Dit is het, wat
Herb art toeeigenin g of ,appereeptie" van het nieuwe
door het oude noemt . Het nieuwe roept van het oude datgene in het bewustzijn terug, waardoor het verklaard, begrepen, geldentificeerd wordt . Wij bespeuren hier de werking
van de wetten der associatie. Ret voorstellende en het voorgestelde zijn hier niet eenerlei, maar de eene reeks van
voorstellingen is het kennende, de andere het gekende ik.
Deze laatste reeks wordt door de eerstbedoelde ,geappercipieerd" . Het ik is het punt, waar de twee reeksen
elkaar kruisen . Een bewegelijk punt, daar het telkens andere
reeksen zijn, welke elkaar snijden . Maar juist omdat de
meest verschillende reeksen toch telkens een punt van
doorsnede opleveren, zijn wij in staat van de reeksen of to
zien en het permanente feit, dit dat er telkens eon punt
van doorsnede is, afzonderlijk in het oog to vatten . Op die
wijze wordt de waan van een blijverrd ik geboren . Het
steeds identisch ik is resultaat van een begrijpelijke zelf
begoochelin g.
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Ten einde zijne zielkunde tot een exacte wetenschap
to verheffen heeft Her bar t beproefd haar niet enkel op
ervaring en metaphysica, maar tevens op mathesis to grondvesten. Zijn hoofdwerk over psychologie is vol van formules
aan integraal- en differentiaalrekening ontleend . Bij zijne
berekeningen g ing hij, gelij k natuurlij k is, van willekeurige
onderstellin gen uit betreffende de getalsverhoudingen, waarin
voorstellingen bij botsing elkaar verduisteren . Om de hypothetisch aangenomen wetten to toetsen was het noodig
telkens de uitkomst der becijfering met de werkelijkheid
to vergelijken . Maar hier deed zich het bezwaar voor, dat
die vergelijking ten gevolge van de manier, waarop alles
in het zieleleven in elkander grijpt, terwijl de becijfering
telkens eenvoudige gevallen had gesteld, uiterst moeilijk
bleek . Len ander bezwaar was, dat, terwijl het kontrast
van voorstellingen in de eerste plaats qualitatief is, de
cijferaar dat kontrast uit den acrd der zaak als quantitatief,
door een breuk of door de eenheid, moet voorstellen. Volgens
de ondeugende opmerking van Z i e h e n rekent H e r b a r t
op deze wijze : zeven appels minus vier peren geeft drie .
Ten slotte is het zelfs onzeker, dat voorstellingen door
andere voorstellingen niet alleen totaal verdrongen en teruggehouden, maar ook gedeeltelijk verduisterd worden . Dealgemeene indruk, lien men bij zelfwaarneming van het
zieleleven krijgt, steunt Her b a r is opvatting niet, maar ,
is veeleer deze, dat voorstellingen zich als drenkelingen
gedragen, beurtelings in haar geheel naar beneden zinken
en omhoog stijgeu . Om al deze redenen is het verklaarbaar,
dat H e r b a r is ,mathematische" psychologie fiasco heeft
gemaakt.
Ook kan er bezwaar worden geopperd tegen H e r b a r t 's
atomistische beschouwing van het zieleleven . Hij spreekt
van gewaarwcrdingen en voorstellingen, alsof zij eilanden
zijn, die niets met elkaar to maken hebben, tenzij voor zoover .
zij toevallig in dezelfde ziel een plaats opeischen . D e s c a r t e &
zei : om een ding to kennen is het noodig to onderzoeken
uit wat voor stofdeelen het bestaat, of die deelen rond dan
wel kubiekvormig zijn, verder welke bewegingen er door-
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die deelen worden uitgevoerd, trillende of rechtlijnige, naar
boven of naar beneden gaande . Het geheel kan enkel gekend
worden door het op to bouwen uit zijne bestanddeelen .
Een dergelijke mechanische beschouwing wil H e r b a r t op,
het zieleleven zien toegepast . Hij neemt aan, dat de psychische elementen zijn zooals zij zijn, los van elkaar, en
wil dan berekend hebben wat zij to samen opleveren . Maar
het is volslagen verkeerd voorstellingen als wederzijds
onafhankelijke grootheden op elkaar to laten inwerken . Op,
psychologisch gebied gaat het geheel telkens aan de deelen,
wel niet chronologisch, maar toch logisch, vooraf . Hier
laat zich niet begrijpen, hoe het afzonderlijke er is, tenzijj
men let op het verband, waarin het voorkomt . De zielsvermogens liet Herb art vallen, maar hij stelde daarvoor
tal van psychische substanties, onvoorwaardelijk bestaande
voorstellingen, in de plaats, primitieve krachten, die door
hare samenwerking ons rijk bewustzijn zouden to voorschijn brengen . Dat was inconsequent. Geen afzonderlijke
gewaarwordingen of voorstellingeu trekken er ooit door
onzen geest . Er is een totaliteit, een onsplitsbare stroom
van geestelijk geschieden . Zelfs is er meer dan dat : bewustzijn van then stroom . Men weet hoe David H u m e redeneert . Dezelfde orde van feiten, zegt hij, herhaalt zich
telkens en zoo wordt de verwachting gewekt, dat zij zich
ook in de toekomst zal voordoen. Maar van dezelfde orde
zouden wij niets bespeuren, indien er enkel een reeks ware
en geen oog, dat de reeks overziet, voor hetwelk zij een
eenheid is . Als wij uitgaan van opvolgende en gelijktijdige
bewustzijnstoestanden, die zich als schalmen van een keten
samenvoegen, komen wij nooit tot een geheel .
Daarom kiest de moderne psychologie haar uitgangs. Zij laat de
punt in de eenheid van het bewuste levee
afzonderlijke voorstellingen haar hoofd opsteken uit dat
geheel ten gevolge van de rol, welke zij vervullen in dat
geheel. Als wij van de verscheidenheid der elementen van
het bewuste leven uitgaan, is het onmogelijk dat leven to
verstaan, hetwelk een eenheid is en daarom nvvjn leven of
uw leven heet . Waarom stel ik belang in een ding ? Wel,
0 . E . VI 3
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--- 370 -omdat er zich voor mij vragen aan vastknoopen. Die belangstelling beteekent dus een ruimer kring van ervaring
dan de bloote waarnemiug van het ding mij geven kan .
Ieder voorwerp, zegt A . K e n y o n R o g e r s, dat binnen
mijn ervaring optreedt, verwijlt er zoolang als noodig is
om in de behoeften van het geheel dier ervaring to voorzien en daarna verdwijnt het uit mijn horizont . Dit geldt
van mij zelf en van mijn buurman en van ieder ding, dat
mij voor den geest staat ; zij zijn enkel deelen van een
geheel ; zij komen en gaan volgens psychologische wetten,
die ter laatster instantie afhangen van de eenheid van het
leven. Dat geheele panorama, dat zich voor mijn blik ontrolt, wanneer ik denk aan mijn levenservaring, van den
aanvang of tot nu toe, dat panorama, waarin iedere soort
van werkelijkheid optreedt, is de uitdrukking van een eenig,
doorloopend geschieden, dat ais eenheid moet worden aangemerkt, v66r dat wij de bestanddeelen, die er zich in laten
onderscheiden, kunnen verstaan.
Bij onze pogingen om het zieleleven to doorgronden
volgen wij thans juist den tegen gestelden weg van die
door H e r b a r t bewandeld werd . Het is veroorloofd zijne
psychologie in menig opzicht als verouderd to beschouwen .
De Heer d e R a a f doet ook de practische philosophie
of ethiek van Herb art kennen . Aan dat deel der wijsbegeerte van Her bar t heeft Mr. J . 0. H . R a m a e r het
academisch proefschrift gewijd, waarop hij in 1864 to Leiden
promoveerde . Naar aanleiding van die dissertatie heeft
O p z o o m e r in 1866 een artikel geschreven, dat nog zijn voile
waarde behoudt en in Dl . I der Losse Bladen to vinden is .
Her b a r t wil de practische philosophie van de theoretische geheel afgescheiden zien. De grondstellingen, waarnaar het zedelijk handelen zich heeft to richten, moeten op
zich zelve evident zijn en niet van min of meer betrouwbare bespiegelingen over den bouw en het plan der wereld
afhangen. Ook mogen zij niet in afgetrokken regels bestaan, welke eerst door toepassing op bepaalde gevallen
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en dus door middel van feilbare redeneering een vasten
inhoud erlangen.
Om die reden vraagt Herb art, welke beoordeelingen
bij kalme en scherpe opvatting van wilsverhoudingen zich
in het menschelijk zieleleven voordoen . Hij vraagt naar
beoordeelingen, welke zich rechtstreeks als noodzakelijk aan
ons doen kennen en dus ,Grundurtheile" mogen heeten .
Nadrukkelijk verklaart hij, dat de zedelijke begrippen niet
van buiten of in den mensch komen, maar zelfstandig door
hem moeten worden voortgebracht .
De spil, waarom de zedeleer draait, is hier niet de plicht .
K a n t, zegt Her bar t, ging stilzwijgend van de onderstelling uit, dat de moraal gegrond moest worden op plichtbesef. Maar wie van plicht spreekt, onderstelt, dat er geboden wordt ; zou nu een gebod als zoodanig geldigheid
bezitten, dan moest het eene willen, dat hetwelk zich in
het gebod uitspreekt, een voorrang hebben boven het andere
willen, hetwelk zich zou hebben to onderwerpen . Doch het
eene willen heeft als zoodanig niets op het andere voor,
daar het evenzeer als dit laatste willen is. Bij gevolg kan
geen gebod, louter als gebod beschouwd, met recht eerbiediging eischen . Het bevolene, in zoover het enkel bevolen
wordt, kan niet oorspronkelijk plicht zijn. Plicht is een
afgeleid begrip, dat onder de grondbeginselen der practische
philosophie niet to huis behoort .
Door deze redenering komt Herb art tot het zonderling denkbeeld van even willoos goedkeuren en verwerpen
van wilsbetrekkingen . Alsof goedkeuren en verwerpen met
onverschilligheid bestaanbaar ware ! H e r b art bedoelt hetzelfde als K ant : een beoordeeling zonder vooringenomenheid . Inderdaad komt het enkel op de autonomie van den
wil aan. De mensch moet zelf zijn toestemming geven aan
den inhoud van het gebod, zal de opvolging er van zedelijke waarde hebben en niet maar het bewijs zijn, dat hoop
op loon en vrees voor straf vat op hem hebben .
Herb art zegt : elke waardebepaling, die een willen
naar zijn object beoordeelt, het als middel tot eenig doel
beschouwt, kan, als zelve wederom van een wil of begeerte
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uitgaande, op geen volstrekte autoriteit aanspraak makers,
daar deze zich alleen door een wil- of begeerloos oordeel
rechtvaardigen laat . Onvoorwaardelijk gezag kan dus enkel
aan zoodanige taxatie toekomen, als waarbij uitsluitend op
den vorm van bet willen wordt gelet . O p z o o m e r antwoordt daarop zeer juist : ,ik kan volstrekt niet inzien,
waarom er voor den wil geen voorwerp kan bestaan, dat
een absolute waarde heeft . Zijn er formeele verhoudingen
van den wil, die onwillekeurig en onmiddellijk onze g oedkeuring eischen, waarom zou dit bij materieele verhoudingen
van bet willen onmogelijk zijn ? Onpartijdig en begeerloos
is nie t een en hetzelfde ."
Door enkel to letters op de formeele verhoudingen van
bet willen komt Her b a r t tot vijf ,practische ideeen" .
De eerste idee heet die der innerlijke vrijheid . Afgezien
van de vraag of een overtuiging aangaande wat geschieden
moet juist of valsch is, behaagt bet, als er harmonie tusschen
willen en inzicht bestaat, mishaagt bet als een mensch,
door zijn lusten meegesleept, in strijd met zijn zoogenaamd
beter weten handelt . Her b a r t erkent dat harmonische
verhouding tusschen oordeel en wil niet voldoende is ; Loch
blijft bet waar, dat wat niet uit den geloove is terecht als
zonde wordt bestempeld .
De tweede idee heet die der volkomenheid . Het lijdt
geen twijfel, dat bet sterkere willen naast bet zwakkere
beschouwd ons als zoodanig onwillekeurig tot bijval noopt,
en wij bet laatste in vergelijking met bet eerste moeten
verwerpen . Ook dit zoogenaamd volkomen willen, hetwelk
bet willen van een energieken schurk kan zijn, gaat nog
buiten bet gebied van bet zedelijk leven om. Onwillekeurig
dwingt betoon van groote kracht tot bewondering . Maar
dit heeft niets met ethische goedkeuring to maken .
De derde idee heet die der welwillendheid . De wil van
een persoon kan harmonieeren of in strijd zijn met bet beeld,
dat hij zich van den wil van een ander persoon vormt . In
het eerste geval hoopt hij, dat bet onderstelde vreemde
willen zal zegevieren, in bet laatste, dat bet schipbreuk zal
lijden. Dit is bet onderscheid tusschen welwillendheid en
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kwaadwilligheid . H e r b a r t zegt : uit haar eigen aard behaagt de eerste, mishaagt de tweede . Natuurlijk onder deze
beperking, dat het onderstelde vreemde willen onberispelij k
worde geacht, gelijk H e r b a r t zelf erkent . Hier komt het
dus wel degelijk op den inhoud van het willen aan . Dit is
een inconsequentie . Ook wordt het criterium om een goeden
en een slechten wilsinhoud to onderscheiden niet aangewezen . Er wordt enkel gezegd, dat „de zedelijke smaak
g estreeld wordt door het beeld van een wil, die zich aan
ondersteld vreemd willen toewijdt ." Maar dat is onjuist,
daar hier de beperking wegvalt .
De vierde idee is die van het recht . Zij komt volgens
H e r b a r t to voorschijn, wanneer men niet enkel op de willende menschen, maar tevens op de gewilde voorwerpen let .
Twee personen kunnen hetzelfde willen, maar op den trant
van Keizer Karel en Koning Frans, toen ze beiden Milaan
begeerden . Dan wordt er gevochten . Hoe oordeelt nu de
onpartijdige toeschouwer over deze wilsverhouding ? Zijn
zedelijke smack moet haar volgens- Her bar t of keuren,
leelijk vinden . ,Zoodanige strijd van twee willen mishaagt
evenzeer als twee dissoneerende tonen of kleuren den waarnemer mishagen ."
Ik zie het niet in, want dan zou men geen behagen
scheppen in hanengevechten, stierengevechten en dergelijke .
Doch laat ons met Herb art aannemen, dat strijd, afgezien van de ellende welke er door gebaard wordt, volstrekt
verwerpelijk is . Dan komt het er op aan den strijd to
eindigen . Dit geschiedt, wanneer bij onderling overleg de
met elkander in botsing komende willen een grens voor
hun willen en handelen trekken, welke zij in het vervolg
niet overschrijden. Wat men ,recht" noemt, is altijd zoo's
verdrag, een door overeenstemming van wil gevestigde
norm ter voorkoming van strijd .
Op den in houd van het verdrag komt het niet aan ;
als het maar beantwoordt aan zijn doel . Uit dit oogpunt
is er minder- en meerwaardig recht : het eerste waarborgt
enkel een tijdelijken, het laatste een duurzamen vrede.
Volgens die maatstaf zou dus het verdrag van ,Vereeniging"
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gebrekkig recht moeten heeten, want het heeft geen eenstemmigheid bezorgd ; niemand behoeft er aan to twijfelen,
dat het gemoed der Boeren vol van wrevel is . Doch indien
de Engelsche politiek er in slagen mocht om de eigenaardigheden van het Afrikaner ras in verloop van tij d uit
to roeien, zoodat er ten slotte enkel Engelschen overbleven,
eendrachtig dansende om het gouden kalf, dan zou er een
toestand van meerwaardig recht verkregen zijn !
De omschrij ving, die hier van recht gegeven wordt, is
verre van voornaam . Een hooger recht dan het positieve
wordt niet erkend . Wat aan den strijd voor goed een
einde maakt, is onberispelijk recht. 0 p z o o m e r zegt, dat
zulk een beschouwing de effecten van het despotisme aanzienlijk doet rijzen . ,Menschen, die men in een vasten
slaap houdt, strijden niet ." Neen, rustige rust is niet het
hoogste . Met J her i n g hebben wij sympathie voor den
man, die, in plaats van zich voor een geringe sor. to laten
afzetten, een grooter som opoffert en zich last en tijdverlies
getroost, ten einde gedaan to krijgen, dat hem recht geschiede . Recht zegeviert niet door eigen kracht . Dat is
gelukkig, want anders zouden wij de armen kunnen kruisen .
Recht behoort tot die ideale levensgoederen, waarom voortdurend door alle welgezinden gestreden moet worden, zal
ons geslacht niet door de machten van boosheid, traagheid
en domheid naar beneden worden getrokken . Maar hoe
kan die strijd vruchtbaar zijn, tenzij het veroorloofd is van
tijd tot tijd eon ferment in de geesten to werpen, waardoor
de harmonie verbroken wordt ? Volgens het denkbeeld, dat
Herb art zich van recht vormt, zou een officieele waarheid
en een ofcieele pers, die afwijkende meeningen niet naast
zich duldt, aanbevelenswaardig moeten heeten . Ik zeg niet,
dat dat zijne bedoeling is, maar ziedaar de consequentie
zijner leer .
De vijfde en laatste der practische ideeen heet bij
Her bar t die der vergelding . Zij wordt gevonden, waar
niet onopzettelijk, gelijk in het vorige geval, maar opzettelijk willende menschen met elkander in aanraking komen .
Hier wordt dus vereischt, dat de wil van den een veran-
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dering ten goede of ten kwade in den toestand van den
ander to weeg brengt . Is bet een verandering ten goede,
dan spreken wij van een weldaad ; in bet tegengestelde
geval van een euveldaad . In beide gevallen ontstaat er,
volgens H e r bar t, disharmonie welke mishaagt . Zij wordt
opgelost, wanneer tot den weldoener een goed terugkeert,
hetwelk in quantiteit gelijk staat met de weldaad, die van
hem uitging, op den euveldoener een gelijk quantum wee
terugvalt als van hem uitging . Op die wij ze ontstaan de
begrippen van belooning en van straf, welke, als eisch der
zedelijkheid beschouwd, in bet woord vergelding kunnen
worden samengevat .
Als eisch der zedelijkheid beschouwd. Immers bij bet
aesthetisch oordeel, hetwelk volgens Herb art willoos,
zonder voorkeur en zonder afkeer, de waarde van een willen bepaalt, blijft bet niet . Dat oordeel doet bet voornemen geboren worden onloffelij ke wilshandelin gen to vermijden . De daarop volgende begeerten en daden worden
met dat voornemen vergeleken en zoo ontstaat bet zedelijk
oordeel . Aan den plicht gaan dus de vijf practische ideeen,
exempels waarnaar de wil zich to richten heeft, vooraf. De
sfeer, waarbinnen die ideeen haar invloed openbaren, behoeft
niet juist individueel to zijn . Ook aan de volksgemeenschap
betaamt bet ze to verwerkelijken . Het slot van bet boek
is daarom aan de sociale ethiek gewijd .

Ook in dit slot is Herb art weder niet consequent. Het
staat bij hem op den voorgrond, dat bij de beoordeeling
van bet willen niet gelet mag worden op bet voorwerp,
naar welks bereiking bet willen streeft . Waarom eischt hij
dan in naam der welwillendheid die verdeeling van goederen, waarbij zooveel mogelijk genoten wordt ? Waarom die
verdeeling van arbeid, waarbij zooveel mogelijk met ieders
lust en aanleg rekening wordt gehouden ? Telkens dringt
zich met onweerstaanbare kracht bet verworpen begrip van
menschengeluk als bet to bereiken einddoel op den voorgrond . Daarenboven blijkt bet, hoe moeielijk bet is verschillende meesters to gelijk to dienen . De idee der welwillendheid eischt, dat men geen kwaad aan zijn naaste
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berokkene . De idee der vergelding, dat kwaad met kwaad
vergolden worde. Om deze beide ideeen gelijktijdig tot
haar recht to doen komen, concludeert Herb art : straf
zij Been doel, maar enkel middel van afschrikking of verbetering . Mij dunkt, de lex talionis, de vindicta laat hij
aldus vallen . Ook maakt hij niet duidelijk, hoe straf niet
enkel dresseeren, maar teven s verbeteren kan .
Tot op den huidigen dag is Herb art door zijne paedagogiek in Duitschland en vooral ook in Nederland een
invloedrijk man . Aan zijne ethica ontleende hij zijn denkbeeld betreffende het doel der opvoeding : zedelijke karaktervorming, terwijl zijne zielkuude hem middelen aan de hand
deed om dat doel to verwerkelijken . Het kan niet verwonderen, dat die zielkunde met hare leer van een werktuigelij k beloop der voorstellingen en van noodzakelij k zich
aann de voorstellingen vastknoopende wilsrichtingen een
goede basis geacht werd voor een wetenschappelijke beoefeMing der paedagogiek. Een groote schare van voortreffelijke
mannen hebben sedert jaren op die basis voortgebouwd .
Het is de vraag, of zij stevig en vooral of zij ruim genoeg
is . De door mij geschreven bladzijden kunnen misschien
over dat probleem eenig licht verspreiden . Dat deugd en
kennis niet worden ingepompt en dat alles, wat van buiten
komt, slechts strekken kan om den individueelen geest tot
ontplooiin.g van eigen scheppende werkzaamheid to prikkelen,
-is een les van oude wij zeu als Plato en A u g u s t i n u s,
welke door hen, die van het mysterie der persoonlij kheid
niet doordrongen zijn, soms to veel uit het oog wordt
verloren . Wij weten, met hoeveel nadruk een zoo voortreffelijk opvoedkundige als Dr. J . H . Gunning W z .
ijvert tegen hen, die van de paedog ogiek een reeks recepten
verlangen, volgens welke ouders en leeraren de kinderen
met goed gevolg zouden kunnen vormen . Daar Been twee
kinderen volkomen aan elkander g elijk zijn, moet men
trachten to individualiseeren en in de ziel van den jeugdigen
persoon to lezen . Zullen opvoeding en onderwijs goede
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vruchten afwerpen, dan moet er een band van liefde en
vertrouwen tusschen meester en kind bestaan .
Doch groote vertrouwelijkheid ontmoet men bij het
kind enkel in de eerste levensperiode . Weldra komt de
tijd, dat de knaap ophoudt veel to vragen en door verkeer
met de dingen zelve in stilte gaat leeren en zich oefenen .
Ook van dat vragen der kinderen moet men zich niet een
verkeerde voorstelling vormen . Die vragen zijn het gevolg
van oogenblikkelijke invallen en worden dan ook niet
herhaald . Hierin stemmen alle kinderen overeen, dat de
opvoeder aiwetend is . Zeer ouderwetsch, doch naar mijn
bescheiden meening volkomen j uist, zegt Herb art : ,Sommige
vragen kunnen, andere mogen niet beantwoord worden ."
Toch moet men de neiging tot vragen aanmoedigen, want
in haar openbaart zich een oorspronkelijke belangstelling,
die, wanneer ze verdween, later zeer gemist zou worden .
Door het vragen wordt den opvoeder de gelegenheid aangeboden velerlei kennis to verschaffen en zoo voor het
later onderwij s een goeden bodem to bereiden . Toch m ag
een antwoord niet lang wezen ; volledig is hier ontijdig ;
de opvoeder moet laveeren op de golven der kinderlijke
luimen, die dikwijls sprongen maken en dus ongeschikt
zijn om op to experimenteeren .
Reeds de knaap stelt minder vragen . Allengs neemt
de vrees voor volwassenen, voor hunne of keuring, neemt het
gevoel van afstand toe . Bovendien sluiten de knapen van
gelijken leeftijd zich nauwer bij elkaar aan ; dan wordt het
moeilijker hen gade to slaan . De opvoeder, die hen eerst
in deze periode leert kennen, kan zich lang in hen vergissen en ontmoet zelden volkomen openhartigheid .
Toch is het wenschelijk, dat de ziel van het kind voor
den opvoeder niet gesloten zij . Zelfs de hartelijkste liefde
en de meest onverdroten inspanning baten weinig, waar de
geesten van ouderen en jongeren op even verren afstand
van elkander blijven als de sterren des hemels . Gulden
woorden schrijft Herb art over dit onderwerp : wij openbaren ons innerlijk leven slechts aan hen, die ons verstaan .
Zoo doet ook het kind . Wordt het door den volwassene

-- 378
niet begrepen, dan trekt het zich schuw terug . Daarom
dient de opvoeder voorzichtig to wezen, zich to wachten
voor onverdiende of keuring, nog meer voor spot . Met oprechte welwillendheid komt hij het verst . Voor liefderij ke

belangstelling opent zich het gemoed eens kinds als de

bloem voor het zonlicht.
Terecht zegt Herb art, dat de zedelijke vorming moet
aanvangen met het zoogenaamd aesthetisch oordeel wakker
to roepen, hetwelk den indruk van behagen of mishagen
afspiegelt door de gedragingen van anderen gewekt . Eigen

zedelijke gezindheid kan niet de aanvang zijn. De ervaring
leert, dat kinderen vaak met ongemeene scherpte de handelingen vau andere menschen beoordeelen zonder er aan to
denken, dat de eischen, welke zij aan anderen stellen, ook
voor hen behooren to gelden . Eerst dan als de neigingen
en gewoonten van het kind eene richting hebben g enomen,
welke met zijne beoordeeling van anderen eenigermate
harmonieert, kan met vrucht hem de vraag worden voor-

gelegd wat hij zelf doen of laten moet . Doch op het
aesthetisch oordeel wordt zelden gewacht . De haastige
opvoeder meent met een gebod zijn doel to kunnen treffen .
Doch hieraan wordt dan menigmaal slechts gehoorzaamd
onder den dran g van toezicht, want eigen gezindheid ontbreekt . Dan moet de vrees voor straf het hare doen . Dit
werkt het ontstaan van een eigen willen, waarom het toch
to doen moet zijn, niet in de hand, maar veeleer teg en .
Het komt er dus op aan de gewoonten en neigingen
ongemerkt in een goede richting to leiden, vooral door de

gelegenheid tot kwaad doen of to snijden . In dit verband
geeft Her bar t voortreffelijke weaken over het straffen .
Laat uit de verkeerde handelingen van een kind een slechte
neiging blijken, gepaard met overleg en berekening . Een
harde straf vermijde men in zoodanig geval geheel . Deze

past dan als een nieuwe verkeerdheid voor de eerste of
tweede maal plotseling, dus niet overdacht, zich openbaart
en door herhaling in het gemoed wortel zou schieten,
indien ze niet krachtig werd weerstreefd . Zoo kan de eerste
baatzuchtige leugen nauwelijks to streng gestraft, niet to
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teruggeroepen, niet to zeer tot een voorwerp van afkeer
worden gemaakt. Den doortrapten leugenaar zou men door
zul.k een behandeling slechts listiger en boosaardiger maken .
Deze moet het knellende van de positie, waarin hij zich
zelf brengt, al meer en meer voelen ; doch ook dit alleen
baat nog niets ! Het gemoed behoort to worden veredeld ;
de mogelijkheid zich die achting en dat vertrouwen to verwerven, welke met den leugen onbestaanbaar zijn, moet
men hem toonen en meer en meer op prij s leeren stellen .
Maar wie vermag dit, die de kunst niet verstaat op den
gedachtenkring van alle kanten in to werken ? Meent men dat
hiervoor enkel toespraken en vermaningen voldoende zijn ?
Bij de zedelijke opvoeding acht Herb art, die zelf een
geloovig Christen was, de hulp van den godsdien st onontbeerlijk . Daardoor alleen kan het gevaar worden vermeden,
dat gelegen is in verkeerde zelfvoldaanheid . Licht meent
een leerling genoeg gedaan to hebben, als hij in kundigheden voortschrijdt en boven anderen uitmunt . Doch dat
is niet de hoofdzaak en zelfs erlangt de zedelijke vorming
op deze wijze een valschen plooi . Ook wordt zoo de kiem
der vroomheid in het gemoed verstikt . Echte vroomheid
kenmerkt zich door ootmoed en bescheidenheid, het tegendeel van zelfvoldaanheid en zelfverheffing . Zal de inbeeldin g
van eigen voortreffelijkheid niet post vatten, dan kan dit
enkel door het geloof aan een heiligen wil en het besef
van menschelijke zondigheid to doen ontstaan . Doch er
moet een wijs gebruik van den godsdienst worden gemaakt .
Door een catechismus van buiten to laten leeren wordt geen
vroomheid gekweekt . De opvoeder moet zelf vroom zijn om
op natuurlijke wijze en zonder kunstmiddelen in het jeugdig
gemoed de vroomheid to doen ontwaken ; scherp behoort
hij toe to zien, of datgene wat in het binneuste ontstaat
ook zedelijke waarde heeft.
Men bespeurt het : godsdienst is bij Herb art geen
leervak, maar veel meer dan dat . ,Godsdien st, zegt hij,
moet aan het kind gegeven worden, doch niet in to ruime
mate ; de ontvankelijkheid niet uitputtende, en daarom niet
ontijdig ingeprent, niet dogmatisch, zoodat aanleiding wordt
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gegeven tot twijfel, maar in verband met natuurkennis en
met afwijzing van het egoisme ; wel heenwijzend over de
grenzen van ons weten, doch niet daarbuiten onderwij zende,
omdat hierdoor de onwaarheid zou geboren worden, dat de
leer weet, wat zij inderdaad niet weet ; met behulp van den
Bijbel, dus historisch en voorbereidende voor de kerkelijke
gemeenschap ."
Reeds zeide ik, dat hot doel der opvoeding is karaktervorming. Herb art verstaat daaronder : vorming van deugdelijke menschen, in staat hun eigen geluk en dat hunner
omgeving to behartigen . Natuurlijk acht hij hoofdbestanddeel van geluk : innerlijke harmonie, dit dat men niet met
zich zelf over hoop Hat . Doch dat is niet het eenige . Ook
intellectueele ontwikkeling wordt vereischt . Een domkop
kan niet voor zijn eigen heil of dat van anderen zorgen .
Veelzijdige belangstelling is noodig, een toestand van geestelij ke opgewektheid, welke voorwaarde is van blij vende
krachtsinspanning . Aan die belangstelling hecht Her b art zoozeer, dat hij haar het eigenlijk doelwit van het
onderwijs noemt . Geen wonder, een beperkte gezichtskring, waardoor het gemoed gesloten blijft voor wat buiten
zekere enge grenzen ligt, is onvereenigbaar met hooge zedelij ke ont wikkelin g . Er hapert veel aan iemands menschelijkheid, wanneer hij slechts met zijne standgenooten of
alleen met landslieden of enkel met familieleden medegevoel toont. Er hapert veel aan iemands sociale belangstelling, wanneer hij slechts zijn politieke partij een good hart
toedraagt, openbaar wel en wee slechts naar hare belangen
afmeet. Er hapert veel aan iemands zin voor godsdienst, als
hij hangt aan dogma en secte, geringschatting koestert
voor andere denkbeelden .
Het is niet meer dan consequent, dat Her b a r t dus
ook veelzijdig onderwijs verlangt, maar het moot in de
jaren der jeugd zooveel mogelijk door een en denzelfden
meester gegeven worden . ,Wat zal de knaap beginnen met
de bonte rij van personen, die hij in ons klassenstelsel eerbiedigen en liefhebben moet ? Hij vergelijkt ze met elkaar,
maakt in stilte zijn aanmerkingen over ieder, doch hecht

zich aan Been van hen, daar men het onmogelijke van hem
eischt : zijn eerbied en zijn toegenegenheid over velen to
verdeelen . De afwisseling van onderwijzers verschaft hem
zekere verstrooiing ; daardoor gevoelt hij zooveel minder de
bekoring der afwisselende studie . De afzonderlijke leervakken
krijgen voor hem het voorkomen der personen, die ze onderwijzen ; wanneer zeker vak hem meer moeite en verdriet
geeft dan een ander, zoo werpt hij de schuld daarvan op
den meester ."
Thans rest nog de vraag hoe er behoort onderwezen to
worden .
De methode van B a s e d o w was spelend, die van P e st a 1 o z z i eischte in spanning, maar een inspanning, waardoor moeielijkheden in een gepaste volgorde overwonnen
worden . H e r b art aarzelt geen oogenblik zich aan de zijde
van P e s t a l o z z i to scharen . Het onderwijs moet slagen,
zegt hij . Overtollig schertsen en babbelen is een slecht gekozen middel daartoe. De ernst der school behoeft niet
getemperd to worden . Men schat de intellectueele krachten
van het kind in den regel to laag . Natuurlijk mag het
onderwijs niet to zwaar zijn, den leerling geen tranen kosten .
Maar als het methodisch wordt ingericht, is het helder begrijpen en daarmee gepaard gaand genot specerij genoeg
voor het kind .
Het is H e r b art niet to doen om een voorbij gaande
belangstelling. Daarom keurt hij het af, als er, om iets to
noemen, bij het onderwij s in het Grieksch een chrestomathie
vol kluchtige vertellingen gebezigd wordt . Ik las twintig
jaar geleden, zoo verhaalt hij, met acht- en negenjarige
knapen de Odyssee ; tegenwoordig laat ik in mijn paedagogisch seminarium haar door kinderen van denzelfden leeftijd
lezen, kinderen, aan wie to voren nooit een regel Grieksch
verklaard werd . Natuurlijk zijn de eerste regels der chrestomathie veel interessanter voor jonge beginners dan de
eerste verzen van lE o m e r u s . Maar let op het verschil
in de belangstelling, welke het lezen achterlaat. H o m e r u s.
wekt langzamerhand de opmerkzaamheid ; hij drijft ze steeds
hooger, hij brengt ten slotte een spanning in het gemoed
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wereld verwachten kan ; en nu blijft er een groote indruk
achter, met welken later alle indrukken der oude geschiedenis en letterkunde samensmelten. De chrestomathie is
vergeten, wanneer men er door heen is ; wat van - laar
achterblijft, dat zijn enkel woorden en grammaticale vormen.
Kennis van woorden en taalvormen heeft volgens
Her bar t slechts waarde als middel om de werken der
kunst to genieten . Maar dan is er ook een schat verworven
voor het levee . Brengt men het niet zoover, blijft men
halverwege steken, „dan is er veel kostelijke tijd, veel
arbeid en veel lust tot leeren verspild" .
Tal van fijne opmerkingen komen bij Her bar t voor .
Zoo b.v. deze, dat kinderen zich meer richten naar ietwat
oudere tijdgenooten dan naar de volwassen personen uit
hunne dagelijksche omgeving . De voortreffelijkheden dier
laatsten vinden ze dood gewoon . Wil men hun fantasie
treffen, dan toone men hun groote figuren uit de historie .
Elders wijst Her bar t op het schijnbaar zonderlinge
feit, dat sommige kinderen to midden van hun kameraden
veel geheugen, veel phantasie, een kloek verstand ten toon
spreiden, maar in de school van dat alles verstoken blijken
to zijn. De vermogenstheorie leidt hier tot een ongerijmdheid, want zij zou nopen aan to nemen, dat dezelfde knaap
-zekere faculteiten heeft en ze niet heeft . Doch als men
niet langer van vermogens bazelt, die arbeid verrichten of
nalaten, ligt de oplossing van het raadsel voor de hand .
Men heef t verschillende voorstellingskringen to onderscheiden .
De knaap is een bolleboos, als hij in een wereld van denkbeelden leeft, waarin hij zich to huis gevoelt, maar hij
-schijnt een halve idioot to zijn, als het onderwijs hem begrippen opdringt, die hem niet vermogen to boeien .
Uit alles blijkt, dat Her b a r t veel met kinderen heeft
~omgegaan en ze met liefdevollen blik heeft gadegeslagen .
Toen hij in 1809 professor in de wijsbegeerte to Koningsbergen werd en dus den leerstoel van den beroemden K a n t
in bezit nam, was zijn eerste zorg de oprichting van een
paedagogische leer- en oefenschool . Zeif nam hij later
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dat opvoeding sours een ondankbaar werk is . Hij kwam
er niet toe zich, gelijk enkele Fransche wijsgeeren, in to
beelden dat zij almachtig is.
„Onbestendigheid, voortdurende onrust bij overigens
goede gezondheid en zonder aanleiding van buiten zijn
bedenkelijke verschijnselen . Men lette op den samenhang
der gedachten . Zoo lang er hoofddenkbeelden zijn, die in
het bewustzijn overeind blij ven staan en naar behooren
onderling verbonden blijken, is er g een reden tot onrust ;
in het tegenoverg estelde geval is het erger, vooral indien
het temperament zich zeer prikkelbaar toont en er ook flog
droomige overpeinzingen komen . Dan dreigt in de verte
het gevaar van den waanzin ." De kundige geneesheer der
ziel schrijft in dit geval de volgende behandeling voor : een
streng vasthouden aan bepaalde bezigheden, vooral aan
zulke, die dwingen tot een oplettende waarneming der
buitenwereld ; het eischen van stipte orde en afwerken van
een opgegeven taak, evenwel met lien verstande, dat daarvoor gekozen wordt wat de patient uit eigen aandrift doet .
Elders zegt hij : men ontmoet duistere koppen, bij wie
niet eens de aanknooping aan wat ze toch stellig weten
gelukken wil : bij gemakkelijke vragen, waardoor men hunne
voorstellingen tracht op to wekken, groeit de tegenstand,
welken zulke kinderen moeten overwinn en ; zij worden verlegen en trachten menigmaal door een : ,ik weet het niet"
uit de knel to geraken, of wel zij geven het eerste het beste
verkeerd antwoord . Door gestrengheid erlangt men in
zulke gevallen een armzalige uitkomst ; eerst in latere
jaren, als de nood aan den man komt, verwerven zij eenige
geoefendheid op een beperkt gebied .
Ik hoop er in geslaagd to zijn door mijne korte mededeelingen velen to hebben opgewekt nader met Herb art's
wijsbegeerte, vooral met zijne paedagogische geschriften
kennis to maken . De door den Heer H . d e R a a f uitgegeven boeken, welke de aanleiding tot mijn artikel waren,
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verzuime men niet nog eens een vertaling van Her bar t,
welke reeds in 1866 door den beminnelijken Dr. D . B u r g e r
bij S 1 o t h o u w e r to Amersfoort werd uitgegeven, to voorschijn to halen . De titel van het werk luidt : „H e r b art's
overzicht der wijsbegeerte uit praktische gezichtspunten ."

Terecht merkte de geleerde Amersfoortsche rector op dat,
metaphysica en zijn mathematische
terwijl Her b a r

is

psychologie slechts voor enkele ingewijden genietbaar zijn,

de zedekundige en opvoedkundige geschriften van then
fijnen denker onder een groot publiek nut kunnen stichten .

BISMARCK-WAARDEERING .
D00$

GEERTRUIDA CARELSEN .

I.
Wie van Amsterdam naar Berlijn reist, kan, tusschen
Stendal en Itathenow, aan een der stations, die de
sneltrein rechts laat liggen, den naam Schanhausen opmerken. Het station, niet veel meer dan een halt, staat
midden in het open veld ; een half uur gaans tusschen
akkerland brengt den wandelaar aan het heerenhuis van
het riddergoed Schonhausen . Dit huis met de onmiddellijk
daarbij aangesloten schuren, stallen en arbeiderswoningen,
bet centrum vanwaaruit een onafzienbaar grondbezit beheerd wordt,
is bet zeer karakteristiek uitgangspunt
geweest voor het leven van den Pruisischen reus O t t o
von Bismarck .
Hij behoort tot de menschen, omtrent wier waardeering
eenvoudig door de gebeurtenissen der wereldgeschiedenis
zelf, bet laatste woord sinds lang schijnt gesproken to zijn .
Nochtaus kan ernstige historiestudie niet aan deze
allerbuitenste oppervlakte van B i s m arc k s reputatie blijven
hangen .
Zeker, B i s m a r c k was Bism a r c k : een buitengewoon
man . Maar voor den historicus komt bet er op aan, hem
van mensch tot mensch aan to kijken ; na to gaan wat zijn
0 . E. VI 3
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zijn geweest : in hoever Duitschland dankbaar wezen mag,
dezen buitengewonen zoon voortgebracht en ruim tachtig
jaar Lang bezeten to hebben .
Onlangs is een merkwaardig boek verschenen, aan dit
onderzoek gewijd, en waarvan ik den inhoud in korte trekken
ga karakteriseeren.
II .
Bismarck uncl seine Welt .

Grundlegung
einer psychologischen Biographie ; von
0 . Klein-Hattingen . (Berlin, F .
Dummler, 1902-04) .

De uiterlijke omstandigheden van B i s m arc k s levensloop zijn zoo bekend, dat daaromtrent tusschen zijne
biografen nagenoeg geen vexschil bestaat .
Zijn vader, Ferdinand von Bismarck, afstammend
uit een geslacht dat sinds 1562 Schonhausen in bezit had,
waar 0 t t o 1 April 1815 werd geboren, was eerst officier en
daarna eenvoudig landj onker . Wel gold hij als een autoriteit op het gebied der paardenfokkerij, maar toch liep
het hem in zijn bedrijf niet mee .
De huismoeder, W i l h e l m i n a M e n c k e n, dochter
van een niet-adellijk, maar nochtans bij het Berlijnsche hof
in hoog aanzien staand kabinetsraad, vertegenwoordigde
het meer intellectueel verfijnde element in de familie .
't Was voornamelijk door haar toedoen dat de jongens reeds
spoedig naar school gezonden werden en alleen in de
vacanties thuis kwamen, op het Pommersche landgoed
Kniephof, waarheen intusschen het domicilie van het gezin
verlegd was. Later drong zij er op aan, dat 0 t t o in de
rechten zou studeeren, ofschoon --- of misschien juist omdat
de fiuantieele omstandigheden, ondanks het uitgestrekte
grondbezit, verre van schitterend waren .
Moederlijk doorzicht ontdekte in hem reeds vroeg den
geboren diplomaat. En toch, na afloop van zijn studietijd
en dienstjaar, verkoos hij provisioneel het landbouwbedrijf .
Student-zijn to Gottingen en to Berlijn was heel plezierig ;
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studeeren ging ook wel ; maar de ondergeschikte bureaucratische baantj es, die het eerste loon zijn van de afgelegde
examens, stonden hem niet aan . Een paar jaar lang maakte
hij daarmee kennis, bezocht toes, eenige maan den, de landbouw-academie to Eldena en schreef in September 1839
aan zijnn vader, dat het hem ,wel zoo respectabel en eventueel nuttig er" voorkwam „koorn to bouwen dan administratieve besluiten to publiceeren ."
Zoo wordt hij landheer ; en, ofschoon in de wandeling
bekend als „der tolle Junker vom Kniephof ', bestuurt
hij de zaken zoo verstandig, dat de tamelijk verwaarloosde
landerij en binnen enkele jaren aan zienlijk in opbrengst
vooruitgaan . Na zijns vaders dood in 1 .845, keert hij terug
naar het stamgoed Schonhausen, aanvaardt de daaraan
verbonden plaatselijke ambten, en trouwt in 1847 met
Johanna von Puttkammer.
In datzelfde jaar valt ook zijn eerste optreden als
politiek persoon, en wel als lid van den eersten vereenigden
landdag der Pruisische Provin ciale Staten,
een instelling, die echter slechts twee maanden levensvatbaarheid
heeft . Dan komen de gebeurtenissen van 1848 ; den achttienden Maart snelt hij naar Berlijn en presenteert aan den
-commandeerenden generaal v o n P r i t t wit z de hulp zijner
to bewapenen boeren . Bij hetgeen op die revolutiedagen
volgt, gedraagt hij zich „plus royaliste que le roi" . Al zijn
-denken is er op gericht, een conservatieve partij om den
troon to verzamelen ; hiertoe is hij in stilte en openlijk
werkzaam, in vergaderingen en in de pers . Als de constitutie is vastgesteld en hij tot afgevaardigde in de Tweede
Kamer is gekozen, is zijn streven hoofdzakelijk : de prerogatieven der Kroon to verzekeren . Hij verheugt zich ,dat in
Pruisen de kroon niet, als in Engeland, Frankrijk of Belgie,
den koning door de bloedige handen der revolutie is geschonken, met de voorwaarden spreekwoordelijk aan een
gegeven paard verbonden"
Mit dem G ottesgnadenthum
ist es keineswegs aus : der konstitutionelle Konig ist erst
recht ein Konig von Gottes Gnaden."
In deze stemming blijft hij zich bewegen en werken,
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zich met in- en uitwendige politiek bemoeien, jaar en dag
met steeds toenemende zekerheid en kracht.
In 1851 gaat hij naar Frankfort als Pruisisch gezant
bij den Duitschen Bond ; in 1859, in diezelfde qualiteit naar
Petersburg ; in 1862 naar Parijs . De diplomatische meesterschap, die hij op dat arbeidsveld ontwikkelt, is een eigenaardige voorbereiding voor het werk waartoe hij weldra
zal geroepen worden, vlak naast den troop, aan de zijde
van zijn koning.
Wie hem riep was niet onmiddellijk de koning zelf,
die in de diepte van zijn hart bang was voor 's mans reuzekracht, maar Graaf R o o n, de minister van oorlog .
W i l h e l m I, pas van regent koning geworden, kon
niet overweg met zijn Parlement . Het begrip van zulk
een met de Kroon meeregeerende macht wou er bij hem
uiet in, was hem to onpruisisch . Hij kwam met de volksvertegenwoordiging in conflict over een wet betreffende
den diensttijd in het leger . Geen der beide partijen wou
toegeven . Z. M. stelde een abdicatie-oorkonde op ; hij
verlangde afstand van den troon to doen, ten gunste van
den kroonprins. Ook deze voelde zich to z wak om onder
de gegevene omstandigheden de Kroon to aanvaarden .
Graaf R o o n , die het met den koning eens was op het
stuk der militaire questie, had sinds lang B i s m arc k
achter de hand, als den eenigen man van wien men kon
verwachten dat hij raad zou weten to schaffen . R o o n
seinde naar Parijs : „Die Birne ist reif."
Dat was den l9en September 1862 . Den 20en is B i s m arc k to Berlijn . R o o n raadt den koning aan, hem bij
zich to ontbieden . Z. M . zegt ontwijkend : „Hij zal niet
willen ; zal op 't oogenblik evenmin de verantwoordelijkheid
op zich nemen ; hij is ook niet hier ; er kan niets met hem
besproken worden." Waarop R o o n antwoordt : „Hij is
pier, en bereid Uwer Maj esteits roepstem to volgen ."
Den 22en September wordt B i s m arc k door den
koning op Babelsberg ontvangen . Dienzelfden dag wordt
hij benoemd tot Staatsminister.
Van dat moment of heeft hij het heft in handen . Hij
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lost het conflict op in dier voeg e, dat hij de bewuste wet
doorzet zonder zich aan de volksvertegenwoordiging to
storen . Over de ergernis, die dit wekt, zet hij zich heen
met de voile kracht zijner machtige persoonlijkheid . Hij
stoort zich eenvoudig aan niets, gaat zijn gang, doet wat
hij verkiest .
Een tiental jaren lang is nu de opmerkzaamheid van
heel Europa gevestigd op het doen en ' laten eerst van
,,Herr von Bismarck Schonhaiisen", dan van ,Bism arc k", kortaf. 1) Binnenslands ageert hij als despoot,
naar buitenslands als,,Eventualitats jongleur ." Altijd natuurlijk officieel, in naam, dus met noodzakelijke toestemming
van zijn koning . Dezen naar zijn hand to zetten, is hem
het moeielijkste deel van het werk . Al zijn „talent van
menschenbehandeling" moet hier ingespannen worden . Eens
vergelijkt hij Z . M. bij een weerspannig paard, dat men
meent meester to ziju en dat dan plotseling niet over een
kuil heen wil . Doch de ruiter weet zijn zin to krijgen,
goedschiks of kwaadschiks . Zoodra de minister ,wegens
g ezondheidsredenen" om ontslag vraagt, geeft de koning
alles toe .
Zoo komt het tot den Deenschen oorlog, voorspel van
den Oostenriikschen : den ,Briiderkrieg", die den Pruisischen leidsman voor een poos tot den meest gehaten man
in Duitschland maakt . En eindelijk lokt hij de Fransche
reg eering in de val . Hij had Napoleon gewaarschuwd,
zich niet in internationale intriges to verwarren . „Vous
vous embourberiez . . ." had hij hem reeds in 1862, tijdens
zijn gezantschap in Parijs, onder vier oogen gezegd. Doch
de waarschuwing is in den wind geslagen . Na de overgave
van Sedan heeft opnieuw een tete-a-tete plaats, maar onder
veranderde omstandigheden .
Het doel dat B i s m arc k steeds voor oogen had gehouden : Pruisen aan de spits van een vereenigd Duitschland,
overwinnaar van alle gevaarlijke buren, was in 1871 bereikt.
zij het met heel wat moeite en omslag ! - zijn
Hij had
1) Uit die dagen herinnert zich nog menigeen de modekleuren
,,Bismarck en co'ere" en „Bismarck en belle humeur"!

-- 390 -koninklijken kameraad er toe gekregen, de Duitsche Keizerskroon aan to nemen .
De dag van 16 Juni 1871, toen de zegevierende troepen
Berlijn binnentrokken, beteekent de afsluiting van een g ewichtig tijdperk niet alleen voor Pruisen, maar voor geheel
Duitschland, ja voor geheel Europa, dat door de gebeurtenissen der laatste jaren uit een onnat uurlijke spanning
Duitschland erkende
verlost was . De eer van dit werk
het en de buitenwereld moest het toegeven
kwam toe
aan den ,IJzereu Kanselier", die thans tusschen M o 1 t k e
en R o o n, vlak v6 or den Keizer in den stoet reed .
„B i s m arc k had geluk gehad . Zeker, veel geluk . Maar
„zijn geluk bestond daarin, dat zijne tegenstan ders juist
„die fouten maakten, waarop hij had gerekend . Zijn geluk
„was dat hij nooit zijns gelijke tegenover zich zag . Hij had
,,gevaarlijke tegenstanders, maar niet 44n, die wat scherp,,zinnigheid en inzicht betrof, halverwege tegen hem was
„opgewassen . Welbezien, was dus zijn geluk niets anders
,,dan zijn persoonlijke meerderheid . Maar indien hij nu, bij
„dit alles, het laatste geluk, het succes der wapenen, niet
,,had gehad ? Voorloopig zou hij dan, naar zijn eigen zeg,,gen : in de handen zijn gevalien van de oude wijven, die
,,hem met haar bezemstelen zouden doodgeslagen hebben .
,,Of als, kort voor den Oostenrijkschen oorlog, de kogel
,,van den moordenaar, die hem uit den weg tracbtte to
,,ruimen, aan zijn leven een einde had gemaakt, wat dan ?
„Sommigen zouden gezegd hebben : het is een Godsg ericht .
,,Anderen : hij is een offer van zijn ijzer- en bloedpolitiek
,,geworden . Zoo zou hij in het schimmenrijk zijn afgedaald,
,,zonder dat de zon van den roem hem had beschenen . Zijne
,,nekrologen zouden het daarover eens geweest zijn, dat hij
,,,,ein blindwiithender Gewaltmensch, ein Narr, ein Damon
,,,,der Holle" was geweest . Men zou hem in den graftkelder
„zijner roemlooze vaderen hebben bijgezet, om . . . . hem
„misschien na een eeuw to ontdekken ! Want zijn redevoe
„ringen, zijn staatsgeschriften bestonden . Allicht zouden
„anderen, eenigszins anders, weer opgevat hebben wat hij
,,was begonnen . Na jaar en dag zou zijn historisch beeld .

391 -„zijn opgegraven ; en dan zou de natie de overtuiging ge,,kregen hebben, dat de bewuste kogel Duitschlands grootsten
,,diplomaat had weggerukt, kort voordat die zijn doel
,,scheen to bereiken . . . . Thans kan men zich de wereld
,,niet denken zonder hem!" . . . . zegge : zonder de sporen
van zijn glansrijke loopbaan.
Intusschen, na 1872 komt er in die loopbaan een
zwenking .
Met de buitenlandsche tegenstanders heeft hij grooten-deels afgedaan . Eu blijft er over : Rome . Met dezen
meet hij zich in den ,Kulturkampf" en men komt na
eenige jaren tot een compromis . 't Gaat niet alles zoo glad
van de hand als to voren . Na den roes van den oorlogsroem verheffen zich of en toe stemmen, die heel nuchtere
vragen durven doen . De Fransche milliarden, met hun demoraliseerenden invloed, die zich in de bedriegerijen van
de ,GrUnderzeit" openbaart, zijn een povere vergoeding
voor al het bloed, dat op de slagvelden gestort is . De
Duitsche Eenheid, zeker, dat is een grootsch feit ; maar
had dat niet bereikt kunnen worden op een vreedzamer
wijze, tegelijk meer bevorderlijk aan de gezond-constitutioneele ontwikkeling der natie ? Er leefden in den lande
nog genoeg ,, A chtundvierziger", 4-- man nen die in 1848
lid waren geweest van de Nationale Yergadering in de
Paulskirche to Frankfurt a/M . en vandaar uit, aan den toenmaligen koning van Pruisen de Duitsche Keizerskroon aangeboden hadden . Dat aanbod was toen van de hand gewezen . Naar een uitdrukking dier dagen, won F r i e d r i c h
W i l h e l m IV niet „met democratische olie tot keizer gezalfd" worden . Ook zat Oostenrijk nog in den weg en
durfde hij niet wegens Rusland . Kortom, hij antwoordde
aan de Commissie
,,Als gij uw welsprekende woorden tot F r e d e r i k
den G root e had kunnen richten,
die zou uw man
geweest zijn ; ik ben geen groot regent ."
(Klein H a t tin g e n voegt daaraan toe : ,Ein Wort
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das von Selbstkenntniss zeugt, aber das Gottesgnadenthum
seitsam genug illustrirt .")
Hoe 't zij, toen was in diepen ernst door de intelligence kern der natie een poging gedaan om vrijwillig
datgene to bereiken, waarvoor het nu heette dat „ijzer en
bloed" onvermijdelijk noodig waren geweest . Toen was de
tijd blijkbaar niet rijp en de poging was mislukt ; thans
was „ijzer en bloed" met succes bekroond geworden . De
groote menigte legde zich bij deze uitspraak der geschiedenis neer. Maar de krachtigsten dergenen die aan genoemde poging meegewerkt hadden, lieten niet na, op het
onderscheid tusschen de idealen van 1848 en de feiten van
1871 to wijzen. En de geest dezer betrekkelijk kleine
groep van karaktervolle mannen is het, waarmee B i s m arc k
sinds then tijd het meest to kampen heeft gehad .
Zij hielden onwrikbaar vast aan het constitutioneel
beginsel, waarvan zij van den aanvang of de dragers waren
geweest . En dat beginsel was door B i s m a r c k miskend en
getrapt . Door de eigenmachtige wijze, waarop hij in 1862
den gordiaanschen knoop van het legerwet •conflict doorhakte,
had hij de Volksvertegenwoordiging bitter beleedigd ; en die
beleedigiug werd niet vergeten, ook al toonden latere overwinningen dat de groote offers, aan de ontwikkeling der
Pruisische I eg erinrichting gebracht, niet to vergeefsch waren
geweest . Klein H a t t i n g e n vergelijkt Bismarck's verhouding tot de Volksvertegenwoordiging in 1866 bij die van
een dief, die een som gelds heeft gestolen, daarvoor een
lot in een loterij neemt, den hoordprijs trekt en alles denkt
goed to makers door den bestolene de winst voor de voeten
to leggen . Zulke goedmakerij neemt dan toch het feit niet
weg, dat er een diefstal is gepleegd . En dat ,goedmaken"
ging van B i s m arc k' s kant ook maar zoover als 't voeten
had . Zelfs na 1872 . Wat uiterlijken glans betreft, jawel ;
maar wat inwendige toestanden aangaat ? De liberale volksvertegenwoordigers, die voet bij stuk hielden, zagen maar
al to duidelijk wat Bismarck hun niet schonk, wat zij
van hem nimmer to verwachten hadden : zij waren zich
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,democratischem Staatszweck" .
Uit die ,oude achtenveertigers" en hunne meest begrijpelijke volgelingen vormde zich de ,Fortschrittspartei",
wier voornaamste representanten : W a 1 d e c k, S c h. u l t z eDelitsch, v . Forckenbeck, Hoverbeck, Virchow,
E u g e n R i c h t e r voortdurend op hun hoede zijn gebieven
tegen Bismarck's autocratie. Een deel der „Fortschrittsmanner", die gedweeer met hem meegingen, scheidden zich
gaandeweg van hunne vroegere partijgenooten af, onder den
naam van ,Nation al-liberalen", terwijl later de ,Deutschfreisinnigen" weer veel trouwer het oorspronkelijk uitgangspunt in 't oog hielden 1) . En onderwiji kwamen, hoe langer
hoe talrijker en hoe langer hoe strijdlustiger, de Sociaaldemocraten op 't tapijt . . . .
Die gansche inwendige politiek was B i s m arc k een
last en een plaag, die hij nauwelijks zijn belangstelling
waard achtte .
Reeds in 1874 gaf hij to kennen
„Ik verveel mij . De groote zaken zijn afgedaan . Ret
,,D uitsche Rij k is g esticht . . . . Mogelij ke verbin dingen, welke
„zich tegen een Staat, die zich omhoog gewerkt heeft, zou,,den kunnen vormen, zijn gemakkelijk to voorkomen . Mocht
,,Frankrij k wraakgedachten koesteren, zoo zal het toch g een
,,bondgenooten teg en ons vin den ; en bij gebrek van dien,
,,kan het niets wagen . Wat blijft mij dus over ? Het in,,wendig beheer ? Nu ja, daarin komt genoeg voor, wat mij
,,niet aanstaat . Soms noel ik lust, mijn ambt neerteleggen,
„mij candidaat to stellen voor den Rijksdag, en dan, door
„mijn oppositie, den ministers het leven zoo zuur mogelijk
,,te maken . Maar alles wat daar omgaat, zijn eigenlijk hoogst
,,ondergeschikte dingen, in vergelijking met hetgeen vroe,,ger mijn taak is geweest . Ik heb geen zin meer om op
1) . Meermalen heb ik hooren beweren, dart B i s m a r c k met de
vrijzinnige stroomingen gemakkelijker zou zijn opgeschoten, indien zij van
even zuiver-germaanschen oorsprong geweest waren ale hij zelf . Het stood
hem tegen, onder de voorgangers en woordvoerders zooveel ongermaansche
elementen to ontmoeten . Dit punt roert echter K 1 e i n - H a t tin g e n niet aan.
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,,een gewone hazenjacht to gaan . Als het er nog eens op
,,aan kwam een groot, krachtig everzwijn, zoo'n erymantisch
„beest neer to vellen, daar zou ik nog wel bij willen zijn en
„flink meedoen . Bij voorbeeld : aan Duitschland een mach,,tigen, onwrikbaren finantieeelen grondslag to geven, die
,,aan het Rijk een domineerende positie zou bezorgen, door
,,organische verbinding met alle openbare belangen in Staat,
„Provincie en Gemeente ; dat zou een groot, waardig denk„beeld zijn, in staat om mij aan to sporen, mijn afnemende
,,krachten tot den laatsten ademtocht er aan to wijden . Maar
,,het is moeielijk . Ik ben geen eigenlijk deskundige op dat
,,gebied ; en mijn tegenwoordige raadslui, hoe voortreffelijk
„zij wezen mogen voor de loopende zaken, hebben geen schep,,pende gedachten . Zij bewegen zich in oude sporen . Ik ben
,,genoodzaakt zelf hervormingen uit to denken en mijn
,,werktuigen to kiezen waar ik ze vind ."
Dat was het begin van B i s m arc k's ,Zollpolitik",
waarover hem eindelooze worstelingen en schermutselingen
met het vrijzinnig deel der Volksvertegenwoordiging wachtten . Zijn ,verdeel en heersch", weleer in de buitenlandsche
politiek met zoo schitterend gevolg bekroond, tracht hij
nu binnenslands in praktijk to brengen, door Liberalen en
Sociaaldemocraten tegen elkaar in het harnas to jagen .
Met de laatsten maakt hij korte metten : de aanslagen op
den keizer geven hem een welkome aanleiding om hun
zijn harde hand to doen gevoelen . (Men moet den Loon
gehoord hebben, waarop W i l h e l m Lie b k n e c h t half
binnensmonds over „die Canaille von Friedrichsruh" placht
to spreken, om geheel to begrijpen, hoeveel kwaad bloed
door die hardhandigheid gezet werd) . Met de anderen bleef
hij onafgebroken krieuwen, zoolang de oude keizer leefde .
Toen de oude vorst, 9 Maart 1888, bezweek, en zijn
opvolger, F r i e d r i c h, doodziek uit het Zuiden kwam,
wist deze wien hij to Berlijn aan het roer vond . Hijzelf was
niet meer bij machte, iets ten uitvoer to brengen van de
plannen, die hij als kroonprins mocht gekoesterd hebben .
En de liberale woordvoerders, die weleer eenigen grond
hadden op zijn troonsbestijging to hopen, moisten ook
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Karakteristiek is dat, toen de nieuwe keizer zijn keizerrecht
gebruiken wou om, van zijn ziekekamer uit, aan een aantal
hunner, ridderorden to verleenen, Bismarck hem alleen
vergunde w i r c h o w to decoreeren ,in hoedanigheid van
,,arts" en v . For c ken b e c k speciaal wegens diens bemoeiingen tot ondersteuning der slachtoffers van den
watersnood in Silezie .
Neg en-en-negentig dagen duurde het schijnkeizerschap
van den vorst, wiens grootste ongeluk geweest is, tegelijk
met B i s m arc k, een kwarteeuw lang naast den troop to
leven . Zijn zoogenaamde regeering is voor B i s m a r c k
een tusschenspel van weinig beteekenis . De blik van den
kanselier is sedert lang gevestigd op de mogelijkheden, die
daarna komen kunnen .
Den 25en Juni 1888 gaan de waardigheid van Pruisisch
koning en Duitsch keizer over op kroonprins W i l h e l m,
voortaan W i l h e l m II .
Wat verwachtte toen Bismarck voor zich ? Kon hij
gerust zijn bij de ervaring dat hij met zijn nieuwen meester
in de laatste jaren vertrouwelijk bij wijze van politieken
leerling, had omgegaan ? Hij was veel to veel menschenkenner om in zijn jongen vriend den ongemeeneu drang
naar zelfstandigheid over het hoofd to zien en voorspelde
reeds vroeger : „de prins zal eenmaal zijn eigen Rijkskanselier en Ministerpresident zijn ." Ditmaal gold het,
zich in to richten op een heel wat sterker wilskracht, dan
de vader en grootvader bezeten hadden . Nochtans scheen
de kans op samenwerking tusschen keizer en kanselier niet
uitgesloten . Beiden waren bereid het to beproeven .
Twee jaar lang hebben ze het geprobeerd . Doch het
gin- niet. 't Was aan weerszijden een reeks van pijnlijke
ervaringen, die uitliep op een onbevredigende scheiding .
B i s m arc k's populariteit was in de dagen van zijn
machtstoppunt to groot geweest, dan dat zich niet een
groot deel der openbare meening, openlijk en in stilte, aan
zijn zijde gesteld zou hebben . Daarbij kwam zijn leeftijd
het tragische van op zijn ouden dag aan kant gezet to
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worden door een zooveel jongeren man . Vooral in het
buitenland was men niet karig met het oordeel : dat het
voor dien jongen man een plicht der pieteit ware geweest
den grijsaard met eerbied to behandelen, diens raad op
prijs to stellen, zijne eigenaardigheden to dragen zelfs al
waren ze hem lastig . . .
Zeker, dat is gemakkelijk gezegd . Maar als men aan
de hand der geschiedenis nagaat wat de jonge man alzoo
gedragen heeft om den vrede to bewaren, dan moet men
erkennen dat hij gedaan heeft wat hij kon en begrij pen
datt hij het ten slotte opgaf. Het woord van W i 1 h e 1 m I
„Es ist schwer, unter so einem Reichskanzler Kaiser zu
,,rein!"
werd aan W i 1 h e 1 m I I, tegenover .;wien de kanselier het gewicht zijner jaren nog extra in de schaal legde,
dubbel bewaarheid .
Er volgde onvoldaanheid aan weerskanten . De keizer
sloofde zich uit in onhandige gunstbewijzen . Wat den
kanselier betreft : het is treurig, to zien hoe eenn man die zoo
groot was geweest, zich thans verlaagde tot kleine plagerijen . Wie er van profiteerden waren literaten, die hem
daartoe hunne min of meer bekwame pen leenden . De
redacteur W i t k o w sky (pseudoniem M a x i m i l i a n
H a r d e n) heeft daaraan hoofdzakelij k de opkomst van
zijn tijdschrift „Die Zukunft" to danken . Uiterlijk bereikte
B i s m arc k voor een deel zijn doel . Aan eerbetuigingen
heeft het hem niet ontbroken . De keizer werd gedwongen
hem of en toe to bezoeken ; en nog 44nmaal, 26 Januari
1894, verschijnt hij op allerhoogste uitnoodiging to Berlijn,
wordt met groote militaire en civiele eerbewijzen ontvangen
en 's avonds door Z . M. in eigen' persoon naar het Lehrter
Bahnhof teruggeleid. Maar onder wie dien dag zijn gesloten koets heen en weer zagen rijden, mogen er velen
geweest zijn, die over den „nude uit het Sachsenwald" het
hoofd schudden.
30 Juli 1898 was zijn sterfdag . Zijn grafschrift, door
hemzelven bepaald, noemt hem : ,Ein treuer deutscher
Diener Wilhelms I ."
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Over deze dingen handelt, uitvoerig en planmatig, het
boek van Klein Hattingen .
Het is een arbeid van jaren en van uitgebreide studie .
Een ruim materiaal leverden B i s m a r c k s eigen geschriften,
o.a. zijne ,Gedanken and Erinnerungen", die echter, volgens
dezen biograaf, .in tal van opgaven de historische kritiek
niet kunnen doorstaan en dus voor bronneustudie alleen
met de uiterste voorzichtigheid to gebruiken zijn .
Merkwaardig, met het oog op zijn eigen werk, is zijn
oordeel over dat van wijlen H e i n rich v o n S y b e l .
,,De onnoozelheid van v . S y b e l s opvatting van de
,,Spaansche questie (de candidatuur van Prins L e o p o l d
„v. H o hen z o 11 e r n) doet voor de geschiedkunde werkelijk
,,een afzonderlijk hoofdstuk aan de hand, to betitelen
„Heinrich v . Sybel en Bismarck . Want nergens.
,,komt duidelijker uit, hoe weinig de overigens zeer ver,,dienstelijke schrijver van ,,,,Die Begriindung des Deutschen
»»Reiches durch Kaiser W i l h e l m I"" in psychologisch
,,opzicht voor zijn taak berekend was . Het is bijna tra,,gisch : van de Fortschrittspartei tot het Nationallibe,,ralisme bekeerd, behoort v. S y b e 1, evenals in de politiek,
,,zoo ook in de historiografie tot B i s m a r c k's slachtofiers
„Hij was een man van groote gaven, scherpzinnig en van
,,een ruimen geschiedkundigen horizon . Zijn historisch
,,onderzoek strekte zich over de geheele christelijke tijd,,rekening uit . Voor de historische beschouwing der groote
„Fransche revolutie was hij de vernietiger der legende
,,geworden . Ten slotte opent zich voor hem, nadat B i s „m arc k hem in 1875 tot directeur van het Koninklijk
,,Pruisische Staatsarchief gemaakt had, een overrijk arbeids,,veld : de opdracht om de geschiedenis van ,,,,das grosse
,,,,Jahrzehnt"" naar de officieele bescheiden to schrijven . B i s ,,m arc k zet den geleerde midden in de staatsstukken, en
,,ziet . . . . de geleerde verstaat den inhoud der gewichtigste
,,stukken niet. Hij weet niet tusschen de regels to lezen .
,,Hij doorgrondt niet den grooten auteur, die hem zijn ge,,schriften voorlegt. Hij vermoedt niet welk een geniaal
,,acteur hier aan het werk geweest is en kijkt niet achter
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,,door den opsteller zelf uitleggen, ontvangt diens aan-

,,vullende in spiratie en geeft die zwart op wit als geschiedenis !
,,Dat was Heinrich v. S yb e 1 s noodlot . Wij weten
„overigens hoe onvrij hij in zijn betrekking was . L o t h a r
,,B u c her (B i s m arc k s literaire trawant) had voortdurend
,,een waakzaam oog over hem to houden : alleen die stukken
„mochten behandeld worden, die B u c h e r voor ongevaar,,lijk hield ; de eigenlijke archiefdirecteur was dus B u c h e r.
,,V o n S y b e l heeft waarlij k weinig plezier beleefd aan
,,het boek, waarvan de titel reeds een offer van zijn ver,,stand eischte . Toen hij in 1890 het vijfde deel gereed

,,had, werd hem beduid, voorloopig den arbeid to staken .
„Het heette dat hij B i s m arc k s verdiensten aan de vesti-

„ging van het Rijk sterker had doen uitkomen dan aan
„hooggeplaatste personen aangenaam was . Het voorstel,
, .hem den Verdun-prijs toe to kennen, verviel, omdat Z . M .
,,weigerde het to bekrachtigen . Hij had de keizerlijke
,,gestalte gedeeltelijk door positieve, gedeeltelijk door nega-

,,tieve pennestreken, als een waar hof-historicus, verteekend ;
„en toch had hij nog niet genoeg gedaan . En B i s m arc k,
„met welk een hoongevoel mag die later in Friedrichsruh,
,,het zesde en zevende deel van het boek, ,gecorrigeerd"
„hebben ! Vroeger had hij met zijn staatstukken, bij het
,,geschiedenis-maken, vriend en vijand naar zijn hand
„gezet en nu ten slotte nog een beroemd professor bij het
„geschiedenis-schrijven !"
K 1 e i n H a t tinge n zal, bij het schrijven dezer regels,
zonder twijfel zich vermeid hebben in het besef, zooveel
vrijer tegenover zijn onderwerp to staan dan v . S y b e l . gij
- is niet, als deze, een afhankelijk ambtenaar en . . . . Bismarck behoort niet meer tot de levenden . Zonder to be-

weren dat hij van deze l aatste gewichtige omstandigheid
misbruik maakt, kan men veilig zeggen dat hij van de
daardoor ontstane gunstiger positie profiteert om de heele
zaak rustiger van zijn eigen standpunt to bekijken .
Dit standpunt wordt reeds aanstonds aangeduid door
< 1e opdracht van zijn boek aan de nagedachtenis van
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Joseph van R a d o w i t z, een dergenen die, ruim een
kwarteeuw v66r B i s m arc k, zich de Duitsche Eenheid in
geheel anderen zin hadden voorgesteld .
Hier ligt, volgens Klein H a t t i n g e n, het zwaartepunt. B i s m a r c k s diplomatie tegenover het buitenland
,,was van een moreele wijsheid, die haars gelijke zoekt . Hij
,,misleidde wel de heele wereld, maar hij bedroog niemand
,,reeds daaraan kennen wij zijn eigenlijke grootheid ." Doch
in de inwendige politiek „is hij de immoraliteit zelve ge.,,weest,"
en wel voornamelijk in zoover hij er niet den
minsten zin toe had, de door zijn geweldigen wil uiterlijk
vereenigde Duitsche natie tot een innerlijk-constitutioneelvereenigd Geheel op to leiden . Wat hem daarin verhinderde,
was zijn hoofdkaraktertrek ; heerschzucht . Ook hemzelven
bereidde deze ten slotte het treurig lot van ,in ohnmach,,tigem Groll" onder to gaan . ,Alle Gunst der Gutter wurde
.,,ihm z u Theil ; doch das Ende war : an seiner Herschsucht
,,ging er zu Grunde,"
Duitschland achterlatend in een
onopgelosten ,Geg ensatz zwischen dynastischem and demo„cratischem Staatszweck ."
Zelfs wie niet alles met dezen schrijver eens is, hetzij
over politieke inzichten, hetzij over de mogelijkheid van
een ernstig streven naar ,moraal in de politiek", hetzij over
het religieuse element (de waarde van gezonde mystiek
tegenover ong ezonde), dient hem, na aandachtige lektuur,
het getuigenis to geven, een hoogst lezenswaardig boek to
hebben geleverd .
't Is een boek uit den stuk . Een beetj a herhalings ballast is in een werk als dit niet to vermijden, maar de in,deeling is practisch . En rustig is de vaste hand, waarmee
van het begin tot het einde, door den heelen schijnbaren
doolhof van ,parlementarische" en ,niet-parlementarische"
bij zonderh eden heen, de draad is getrokken, die geleidt
naar de laatste volzinnen
,,Zeigen wir Deutschen, dass wir das Volk der Denker
,,sind, indem wir, auch diesem grossen Manne gegenilber,
,,unser Urtheil nicht gefangen geben . Zeigen wir, dass wir
,,das Volk der Dichter sind, indem wir bei uns dem Wahne,
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,,dass er den Menschheitsidealen unserer grossen Dichter
,,nachgestrebt habe, keinen Raum lasses!"

Een interessant licht valt op deze B i s m a r ck-biog rafie,
als men er een boek naast legt, waarin over hetzelfde
onderwerp heel andere dingen staan .
Zoo'n boek is Dr. P a u 1 L i m a n's : Fiurst Bismarck each
seiner Entlassung (Berlin, Schwetschke 1902) .
Dit is, zoo niet een B i s m arc k-verheerlijking, dan
toch een B i s m arc k-verdediging tegen alle op hem gerichte
aanvallen. In vergelijking met K l e i n H a t tin g e n smeer nuchter-wetenschappelijke behandeling ontmoet de .
lezer hier een warmte en een pieteit, die op zich zelf iets
meeslepends hebben .
Het was hard voor den stichter van het Duitsche Rijk,
op een leeftijd, waarin hij zich nog volkomen tot werken
in staat voelde, door de willekeur van een nieuwen drager
der door hem gesm eedde Kroon, aan een kant gezet to worden .
Omtrent de oorzakeu dezer tragedie is L i m a n, ondanks
al zijn aanhankelijkheid jegens B i s m a r c k, ook j egens den.
jongen Keizer rustig-billijk gezind . Hij acht het feit van
des ouden kanseliers ontslag to natuurlijk, dan dat het
niet wat vroeger of later moest gebeuren . (Wel bezien, dacht
B. zelf er ook zoo over, blijkens verschillende uitingen ;
daarom klinkt het een beetj a vreemd als hij zich ergert over
het , .plotselinge" van den slag.) In de gegeven omstandig
heden was het voor de gegeven karakters niet anders mogelijk ..
De tragische schuld, zoo men die wenscht op to delven,
dient men buiten de beide hoofdpersonen to zoeken . Voor
een deel doet, in L i m a n's opvatting, C a p r i v i dienst als
zondebok . Doch het zwaartepunt van ziju boek ligt niet
in zijn beoordeeling van de ontslag-tragedie, maar in de
waardeering van B i s m arc k's werkzaamheid daarna .
„Wie 0 t t o v o n B i s m arc k's levensbeeld wou af,,sluiten bij de daden van zijn ambtstijd, zou den kunstenaar
,,gelijken die een torso schept ." Gedoemd om voortaan een-
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voudig toeschouwer to zijn, waar hij tot de handelende
hoofdpersonen had behoord, behield hij zich het recht
voor, zijn meening uit to spreken over hetgeen er op het
tooneel gebeurde . Vele zijner vroegere vrienden schenen
wel to meenen dat hij, na zijn terugtrekking uit het officieele
levee, ,het best zou doen zich als een stomme hond to
,,gedragen", maar die meening deelde hij volstrekt niet . Over
de dingen, waarvoor zijn oordeel tot kort geleden toonaang evend was g eweest, ontbrak hem ook na zijn ontslag nog
niet het noodige inzicht. Hij nam zich dadelijk voor,
kritiek to oefenen op al wat er op politiek gebied geschiedde
,,in het belang van monarchie en dynastie alle eventueele
„fouten zijner opvolgers aan de kaak to stellen." „Ich bin
,,nicht so leicht zu schweigen gebracht and paralysiert, ich
,,kann fortfahren in der Zuruckgezogenheit meinem Vater„lande zu dienen and ich beabsichtig a es zu thun, bis im
,,letzten Augenblick" .
En dat heeft hij gedaan, direct en indirect, schrijvend
en spreken d, onder vier oogen en in redevoeringen tegenover gansche scharen van bewonderaars, die hoe langer
hoe meer toestroomden om hem hunne hulde to brengen .
Volgens L i m a n waren deze redevoeringen wel altijd ,Kampfreden", maar geene ,,Zornreden". Al de drukte, die de
viering van zijn tachtigsten verjaardag meebracht, getroostte
hij zich alleen als geschikte aanleidin g, om aan verschillende groepen uit de Duitsche natie ,diepe ernstige lessen
,,mee to geven", bestemd om in de harten der hoorders bewaard to worden .
Er gebeurde onder zijn opvolgers in den Staat heel
wat, dat hem deed uitroepen : ,K8nnte ich dock in die
,,Schweinerei hineinfahren and ihnen sagen wohin das fuhrt !"
Doch in den regel beheerschte hij zich en uitte zijn afkeuring in vormen, die meer humor dan woede ademden .
Ondanks zijne, zelfs door L i m a n vermelde ,eminente Fahig,,keit zu hassen", moist hij in het algemeen, personen, aan
hun lot over to laten, om zich hoofdzakelijk met zaken to
bemoeien .
In verband met Klein Hat tin g en's werk zijn
0 . E. VI 3
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vooral die uitspraken belangrijk, die betrekking hebben
op parlementarisme. Welk een intensen of keer B i s m arc k
eigenlijk van dezen gewichtigen factor in het moderne
Staatsleven had, blijkt o.a. nit deze passage : Hij had het
Duitsche woud lief. Een goed onderhouden „Forst" gold
hem als „Symbol eines wohldisciplinierten Volkes, wo alles
,,durch eine oberste Fiirsorge geregelt ist : das Wachsthum,
„das Allignement and das Fallen" ; zoo'n bosch was hem
,,das Idealbild eines Staates, das weder ein Parlament
„noch Zeitungen hat ."
Doch sinds den afloop van den „Franschen tijd" had
men in Duitschland nu eenmaal met then lastigen factor
to rekenen ; het volksverlangen ging daar hoe langer hoe
meer naar uit . Voor hem was dit nauwelij ks vereenigbaar
met oprechte monarchale gevoelens . Voor het streven van
de achtenveertigers had hij geen begrip : hij vond dat ze
niet eerlijk ,gradeaus" waren, toen zij den Pruisischen
koning de keizerskroon aanboden en tegelijk democratische
gevoelens koesterden . En dan . . . . een Volksvertegenwoordiging zou nog to dulden zijn, als die maar geen aanleiding gaf tot de vorming van politieke partijen .

Bijna

nalef klinkt het (als het aangaat dit woord op een man
als Bismarck toe to passes) wanneer hij, in zijn beroemde toespraak op de markt to Jena, wel wenscht : „een
„krachtig parlement, als brandpunt van nationaal eenheids„gevoel," maar net „een parlement dat door partijgeest ver,,scheurd, dagelijks het schouwspel biedt van fraktie-wed„kruiperij ." De fraktiehoofden vergelijkt hij bij pilaarheiligen
elk staat op zijn pilaar, gevormd uit de domme lichamen
zijner volgelingen, onverzoenlijk zijn buurman op een dergelijken pilaar aan to kijken . Met den Rijksdag
zoo
is
niets
to
bemeent hij op een gegeven oogenblik
ginnen ; daarom doet hij een beroep op de Duitsche vorsten,
om ieder in zijn land, langs den weg van liefde voor den
,,angestammten Fiirst", het nationaal gevoel warm to houden . Wat den nationaal gezinden kiezers betreft, hun raadt
nu er Loch eenmaal gekozen moet worden !
hij aan
buiten alle fracties en fractie-aanvoerders om, to kiezen .

Er moest een veel grooter percentage van practische mannen in den Rijksdag komen, in plaats van theoriemenschen,
,die leven van parlementarisch gekrieuw . Zoo moesten de
Iandeigenaars voor een landeigenaar stemmen, maar vooruit
goed onderzoeken of het er niet een was die meer lust
had to Berlijn minister to worden, dan om eerlijk de belangen van zijns gelijken to vertegenwoordigen . . . .
De opvoeding der individuen tot wettige vrijheid had
steeds buiten zijn kader gelegen . Hij had dat niet noodig
gevonden, er zich geen moeite toe gegeven . Nu niet meer
hij zelf maar een ander autocraat aan he t roer was, begon
hij to twijfelen of een tegenwicht tegen autocratie niet ziju
goede zijden kon hebben .
,,Ik heb," zei hij eens to Kissin gen, „j arenlang met
,,den Rijksdag op leven en dood gevochten . Maar ik zie nu
,,dat dit instituut zich in den strijd met Keizer W i l h e I m I
,,en mij erg verzwakt heeft . Toen ik minister werd, was
,,de Kroon in de verdrukking ; de koning was ontmoedigd
,,en wou afstand van den troop doers . Toen heb ik er naar
,,gestreefd, de Kroon tegen het Parlement to steunen . Mis„schien ben ik in dat opzicht to ver gegaan . Wij hebben
,,een tegenwicht noodig" . . . .
Zijn n iet velen dezer aanhalingj es, is niet vooral de
laatste bekentenis, koren op den molen van Klein H a ttingen?
Wie rinds vijftien jaar als vreemdelinge in allerlei
Berlijnsche kringen verkeerend, zwijgend, luisterend en
opmerkend, de wijziging der Duitsche toestanden gadegeslagen, en vele redeneeringen daarover aangehoord heeft,
die kan er in komen dat een Duitscher tot K 1 e i n
H a t tin g e n s conclusion komt .
Na B i s m arc k s ontslag is er heel wat veranderd ; en
alle verandering is geen verbetering . Ondanks glans en voorspoed is er in Duitschland heel wat, dat tot bezorgdheid
aanleiding mag geven . Daar is de Poolsche questie, permanente voortzetting van den ,Kulturkampf" ; daar is de,
althans in beginsel, onverzoenlijke Sociaal-democratie ; dear
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is de heillooze spanning tusschen landbo uw en industrie
de eerzucht om „evenals Engeland" hoofdzakelijk,,industriestaat" to worden en langs then weg veel geld in 't land
to halen, dat, naar veler verwachting, zal moeten dienen
ter bekostiging van een oorlog met Engeland . Dan is er de
kolonisatie in andere werelddeelen, die voorshands ook
meer lasten dan lusten oplevert en eveneens nauw samenhangt met de verhouding tot Engeland ; (er zijn er die
beweren dat Duitschland thans in Afrika zijn natuurlijke
straf krijgt voor zijn onridderlijk gedrag jegens de Boeren) .
Is het wonder dat iemands gedachten teruggaan
naar B i s m a r c k en vragen of al deze dingen zich anders
zouden hebben ontwikkeld, indien B i s m a r c k ten einde
toe aan 't roer gebleven was ?
Doch welbezien zou dat niet veel geholpen hebben .
B i s m arc k's politiek genie werkte volkomen persoonlijk en
B i s m arc k was een sterfelijk mensch. Al had de scheuring tusschen hem en zijnen „jungen Herrn" niet plaats .
gehad, dan zou hij nu toch of ontslapen zijn of langzamerhand to oud worden om het roer vast to houden .
Dan gaan
Tangs een voor Duitschers heel natuurlijk-geleidelijken draad -- de gedachten nog iets verder
terug : naar de achtenveertigers in de Paulskerk . Die
manners behoorden, intellektueel en moreel, tot de besten
der natie ; en hun streven was niet of hankelijk van het
bestaan van enkele personen . Als z~j hunne idealen een s.
hadden kunnen verwezenlijken . . . .
Asch is verbrande turf, zegt bij zulke gelegenheden
ons nuchter Hollandsch spreekwoord . En zelfs de meest
Duitsche politicus dient ten slotte wel tot een dergelij ke
uitspraak to komen . Dat de achtenveertigers hunne idealen
niet hebben kunnen verwezenlijken, is een teeken dat die
niet praktikabel wares . Dat B i s m arc k ze ten deele verwezenlijkt heeft, is een teeken dat dit deel voor verwezenlijking vatbaar was en het andere niet .
Toen nog niet, in 1848 . In 1870 ook niet . En thans,
in de twintigste eeuw ? Men spreekt van volkeren, die
gaandeweg mondig worden . En representeerden de bedoe-
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hoogere politieke idealen, dan die, welke Bismarck bereikt heeft ? Ads nu eens B i s m arc k, die zoo geniaal was,
na tegenover het buitenland de bestaande hinderpalen voor
de Duitsche Eenheid uit den weg geruimd to hebben, zijne
verdere krachten had gewijd aan de vestiging van een zoo
,,gezond constitutioneel leven," als de achtenveertigers bedoelden en zooals B i s m arc k zelf het zich later in vage
omtrekken voorstelde ?
B i s m arc k maakt in dezen samenhang den indruk
van een vader, die het wel best met zijn kinderen meende
en hunne belangen behartig de, maar hun niet geleerd heeft,
zich zelf en hunne zaken behoorlijk to besturen .
Waarom B i s m arc k dat verzuimd heeft, toen hij zich
bij de binnenlandsche politiek begon ,te vervelen" ? Omdat hij het niet kon ? Of omdat hij het niet wou ? Omdat
hij er de n oodzakelijkheid niet van inzag in den tijd dat
hij het allicht had kunnen doen ? Omdat zijn geestelijke
gezichteinder per slot Loch niet verder reikte dan dat van
een Pruisischen jonker, die een yolk bij een bosch vergelijkt
in den straks vermelden zin ? Kortom, omdat hij, bij al
zijn grootheid, daartoe niet groot genoeg was?
Ads antwoord op die vragen velt dan K l e i n H a tt i n g e n het harde oordeel : omdat de hoofdtrek van zijn
karakter heerschzucht was.

En hij schrijft een superieur

boek dat tot die sluitrede leidt .
Men kan meenen dat het onbillijk is, to eischen dat
een mensch volmaakt zij. Maar het ligt voor de hand,
juist aan de zeer grooten de hoogste eischen to stellen en
zekere teleurstelling to voelen als zij daaraan niet voldoen .
De toon van Klein H a t t i n g e n s werk moge mij niet
altijd sympathiek zijn, begrijpelijk is mij zijn gedachtengang wel.

VERZEN
DOOR

A. S. C . WALL 1 S .

WINTERSTEMMING .
In eindloos kleed van effen wit, waaraan
Geen zonlicht tint geeft, hult de sneeuw het landschap,
Dat zielloos neerligt in zijn doodenwade.
Als moede van het worst'len met den herfststorm,
Die pas ze heeft gegeeseld, torschen roerloos
De boomen, waar geen zang van vooglen meer
Uit stijgt, hun kille vracht . Niet den herinn'ring
Aan wordend groen, aan lachend lentelicht,
Aan rijpende aren en aan zomerblauw
Zucht door de stomme takken ; alles zwijgt . -En hij, wiens harte moe werd van veel leed,
En van veel strijd, die zonder zege bleef,
Staart in de witte stilte, en denkt aan tijden,
Waarin ook hij zal rusten .

FEBRUARIDAG .

Heel even komen de eerste sprietj es zich,
Als schuchtere gedachten aan het voorjaar,
Uit grauwe winteraard to voorschijn wagen .
De stoppels van het riet, dat langs den slootkant
Vaalbruin verkwijnt, omsluiten bij haar wortels
Een eersten nieuwen halm . De lucht is blauw
En, schoon nog zwijgend, reeds vol voorgevoel
Van voorjaarszang, then leeuw'rikswiek zal brengen .
Een enkel teergroen blaadj e, ongerept
Door zon of wind, wuift aan de ontwaakte takken
Der heet verbeide lente 't vroolij k welkom
Na lang, lang ver zijn, toe ; en hier en daar
Beurt zelfs een knopje, dat nooit bloem zal worden,
Te vroeg geloovige aan zonneboodschap
't Zijn hulsels moede hoofdje . Niets weet meer
Hoe storm en v orst nog pas den schepter zwaaiden,
Niets vreest voor vorst en storm, die komen zullen .
Is menschenheil wel meer sours dan zoo'n dag,
Zoo'n dag van zonlicht tusschen storm en vorst ?

SCHEIDING .

0, heet den kus, dien droeve liefde drukt
Op teerbeminde lippen, die voortaan
Geen kus meer drukken zal, heet dien geen afscheid,
Al vloeien nog zoo bitter zware tranen
Daarbij uit oog en hart . Afscheid is slechts
Het scheiden, dat niet lichaam rukt van lichaam,
Dat ziel van ziel rukt. Ver zij n is niet scheiden .
De vleuglen van 't verlangen dragen immers
Ook over breedsten afstand veilig heen ;
Ver zijn is dear alleen, waar hart in hart
Geen echo wekt, waar niet meer wordt verlangd .
Het bitterst scheiden heeft vaarwel noch kus .

H ERFSTTOON

Lichtgroen van lachend lenteloover niet,
Roodbrons van herfsttoon is 't muziekgeluid,
Dat diepst de ziel doorklinkt . De lentehemel
Is lied van wording, is als een belofte,
Maar wie het leven leefde heeft geleerd
Hoe arm een oogste van vervulling rijpt
Aan de aren der belofte, weet hoeveel
Aan doove aren iedre akker draagt .
Herfsthemel is als een herinnering
Aan vreugde, die verging, maar die eens was,
Is woord uit ver verleden tot ons komend,
Een groet van vrienden, die ziju heengegaan,
Maar die wij nooit verg eten : herfst is trouw .
Wat van de hoop, waar lente ons eens mee vleide,
Meer was dan hoop, dat levert hij als oogst
Getrouw'lijk of in 's winters voorraadschuren,
am, met een laatsten heldren zonnelach
Waar al de heerlijkheid van lente en zomer
Nog eens terugkeer in to vieren schijnt,
Dan in to slapen on der 't witte kleed,
Waarmee hem winter zachtkens toe komt dekken,
Gerust als hij, wiens dagtaak is volbracht .

BEGRAVEN SCHATTEN .

Als, in de hand van hem, die schatten zocht,
De hazelroede, waar ontdekkingskracht
In school, van zelf den bodem plotseling raakte,
Dan groef hij daar, geloovend dat hem de aard
Verborgen rijkdom daar hergeven zou .
Zoo is 't ons soma, als wij op plaatsen komen,
Waar we een geluk eens hadden kunnen smaken,
Dat ongenoten bleef, een groot geluk,
Dat we in onwetendheid of schuld verzuimden,
En. dat, als niet gehoorde vogelzang,
Ons onverstaan nabij was en

ontging,

Of daar ons hart eensklaps met feller slag
Te kloppen schijnt . Ook wij gevoelen dan
Wij staan op bodem waarin schatten rusten,
Maar schatten, die voor altoos zijn begraven .
Herinneringsspade delft geen heil meer op .

DE STAATSBEDRIJVEN IN INDIA
DOOR

Dr. E. B. KIELSTRA.

Het debat over de staatsbedrijven in Indie, onlangs in
de Tweede Kamer gevoerd, heeft niet geleid tot de uitkomsten die men er redelijkerwijze van kon verwachten .
Er is ten slotte, dunkt ons, niet veel gewonnen .
Het had anders kunnen zijn . . . . wanneer, laat het ons
ronduit zeggen, de sprekers vaster groud onder hunne
voeten gevoeld hadden en zich daardoor niet al to gemakkelijk bij 's ministers antwoorden hadden nedergelegd . En
ook, wanneer zij, de bij zonderheden aanroerende, de hoofdzaken niet waren voorbijgegaan.
Was er b .v . over de staatsexploitatie der djatibosschen
niets anders to zeggen dan dat men de inlandsche bevolking goedkooper aan pout moest helpen ? Werd ook, waar
het de tinwinning op Banka of de steenkolen-exploitatie
betrof, niet meer aandacht gewijd aan verschillende, zij het
dan belangrijke, d4tailpunten dan aan de hoofdzaak : de
rationeele organisatie van het bedrijf
Het is wel to hopen, dat een volgend debat vruchtbaarder zal zijn.
Er is meermalen
ook thans
eene vergelijking
gemaakt tusschen eene gebrekkige staats-, en eene met
gunstige uitkomsten bekroonde particuliere exploitatie . Die
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vergelijking kan nuttig zijn in zooverre, dat zij het staatsbedrijf prikkelt, zich de goede voorbeelden van particuliere
ondernemers ten nutte to makers ; zij kan nooit dienen als
argument, om de staatsexploitatie los to laten . Want . . . .
ook lang niet elke particuliere exploitatie is goed ; wij
kennen in ons land ook wel ondernemin g en, die door slecht
beheer to gronde gingen .
Het is voor de paladijnen van eenig staatsbedrijf eene
bekende ,handigheid", om elke aanmerking, die men zich
op den gang van zaken veroorlooft, toe to schrij ven aan
de (veronderstelde) zucht om de particuliere nijverheid in
de plaats der staatsexploitatie to doen treden ; men zag dit,
ook in den laatsten tijd, meermalen . Maar . . . . wanneer
men vindt dat een predikant zijne betrekking niet naar
behooren vervult, is men toch no- Been vijaud van den
godsdienst ! Alleen zij, die zich niet goed weten to verdedigen, grij pen naar dergelij ke wapens .
In algemeenen zin kan men wel zeggen, dat de belastingen, in Indie geheven, reeds ruim zwaar drukken .
Zeker, er zijn uitzonderingen ; enkele gewesten op de Buitenbezittingen, than s lastposten voor de schatkist, behoeven
dat niet to wezen .

Doch al komt hierin gaandeweg ver-

andering,
er is ten slotte maar 46n middel om de
Indische finan cien in zoodanigen staat to brengen dat naar
behooren in de vele, thans onvervulde behoef en van Indie
kan worden voorzien en een krachtiger scoot kan worden
gegeven aan de ontwikkeling der algemeene welvaart . Dat
middel is niet : hulp van het moederland . Al dringen wij,
op billijksgronden, steeds aan op het doen vervallen van
den bekenden rentepost van 38 .1 ton, al erkennen wij
dat, wanneer dit bedrag voor Indie beschikbaar kwam,
enkele nuttige zaken zouden kunnen worden ter hand genomen, op een budget van 160 millioen is dat bedrag niet
van z66 overwegend belang dat men de toekomst van Indie
verzekerd zou kunnen achten wanneer het beschikbaar kwam .
Dat middel is evenmin het sluiten van leeningen ten bate
en ten name van Indie. Dergelijke leeningen zijn sinds
lang noodig, om niet het tegenwoordig geslacht to doen
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dragen de uitgaven, waarvan een volgend geslacht de vruchten plukt ; maar zij kunnen alleen gesloten worden ten
behoeve van zaken, die, in rechtstreekschen of middellijken
vorm, eene redelijke rente beloven . Doch er zijn nog zoovele uitgaven, die, hoe noodig ook, slechts, of hoofdzakelijk,
als in moreelen zin rentegevend kunnen worden beschouwd
men denke slechts aan het volksonderwijs in zijn vollen
omvang, of aan de behoorlijke verzekering der veiligheid,
of aan bezoldiging van dienaren (dessahoofden, magangs)
die thans niet behoorlijk beloond worden voor hun arbeid
, welke Loch nooit uit leeningen zouden mogen worden
bestreden !
Bet middel om in afzienbaren tijd op voldoende wijze
de schatkist to vullen ter voorziening in alle ,gewone"
uitgaven is een ander : exploitatie der staatsdomeinen zooveel mogelijk ten bate van den Staat . Dat wil niet altijd
zeggen volledige staatsexploitatie door staatsambtenaren ;
hoe men de exploitatie regelt, hangt of van den aard van
het bedrijf.
De domeinen in Indie zijn in hoofdzaak : woeste gronden, houtbosschen, spoorwegen en waardevolle mineralen
bevattende terreinen . Elk van deze verdient, met het oog
op de exploitatie, eene afzonderlijke beschouwing .
In de dagen van het cultuurstelsel zijn woeste gronden
op groote schaal van Staatswege in cultuur gebracht ; een
overblijfsel van de toepassing der destijds gehuldigde beginselen vindt men nog, al is die toepassing zeer verzacht,
in de Gouvernementskof ecultuur . Maar, zoo men ter wille
der geldelijke uitkomsten die men niet missen kan of
meent niet to kunnen missen, die cultuur nog handhaaft,
niemand zal beweren dat de daarbij gevolgde weg de juiste
is. De cultuurplichtige moet alle voor de cultuur noodige
(meermalen ook onnoodige !) werkzaamheden verrichten, en
ontvangt als loon een vast bedrag, thans f 15.-, voor
elken pikol kof e, door hem in 's lands pakhuis geleverd .
De inlander draagt alle risico : geen oogst, geen geld .
Wanneer de koffie, met alle bijkomende kosten van op-

414
schuring, administratie, vervoer, den Staat b .v. f 20. kost,
is al wat zij bij verkoop meer opbrengt, win st ; en die
winst, grooter of kleiner naargelang van oogst en marktprijs, is den Staat nog nooit ontgaan . Er is dus kans, dat
de producent niet ontving een redelijk loon voor zijnen
arbeid, maar de schatkist toch nog belangrijk voordeel uit
then arbeid trok. Slechter vorm van „belasting in arbeid"
kan men moeilij k aanwij zen .
Een staatscultuur, aldus op bevel der overheid gedreven,
is in beginsel veroordeeld. Zij kan, gelijk de ondervinding
in vroegere jaren leerde, onder gunstige omstandigheden
de inlandsche
groote baten in de schatkist brengen,
cultuurplichtige is altijd het kind van de rekening . Hij
moet planten wanneer en waar hem dat gelast wordt, ook
al is hij overtuigd dat zijn arbeid niet vruchtdragend kann
zijn ; onder tegenstrijdige bevelen van onzaakkundigen vergaat hem vaak de lust tot den arbeid, en in geen geval
wordt deze naar behooren vergoed . Is het wonder, dat
men zoo vaak kon hooren spreken van de gehate Gouvernementskofhecultuur ? En ook, dat hierdoor wrok ontstond
tegen het bestuur, tegen de bestuursambtenaren, die vrijelijk
beschikten over den arbeid, den tijd van den inlander ?
Het stelsel, bij de Gouvernementskoffiecultuur gevolgd,
vindt dan ook geen verdedigers meer.
Een geheel andere weg is ingeslagen bij de Gouvernementskinacultuur . Deze is reeds betrekkelijk spoedig geheel gedreven met gebruik van vrije werkkrachten, onder
de leiding van met zorg gekozen, deskun dig personeel .
Inderdaad is hier, in hoofdzaak althans, het voorbeeld van
particuliere ondernemers gevolgd ; de bemoeienis van den
resident der Preanger Regentschappen is eenigermate to
vergelijken met die van een regeeringscommissaris bij eene
onderneming waarin de Staat geldelijk betrokken is . Tegenover de bevolking en de gouvernementskinaonderneming
staat het bestuur op een neutraal standpunt, zooals het

behoort.

Men zou dus, nieuwe ondernemingen op woeste gronden
van Staatswege in het levee willende roepen, niet beter
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zooals men dan ook reeds deed met betrekking tot de cultuur van caoutchouk en getahpertj a . Maar op groote schaal
zijn daartegen overwegende bezwaren : 's lands financien
zouden to groote risico's loopen ; of zij belangrijk zouden
worden gebaat, of groote verliezen zouden hebben to dragen,
zou of hangen van weer en wind, van ziekten in het gewas,
van den loop der prij zen op de wereldmarkt . . . De gevaren, aan Ian dbouw-ondernemingen verbonden, mogen niet
worden onderschat ! Het feit, dat de honderd en meer
millioenen guldens, in Oost-Java door het Nederlandsch
kapitaal in de koffiecultuur op woeste gronden vastgelegd,
nagenoeg geheel als verloren kunnen worden beschouwd,
mope tot nadenken stemmen hen, die over het to loopen
risico to licht zouden denken . Elk gewas heeft op zijn beurt
eene hevige concurrentie met gewas van andere landen to
doorstaan : kof e van Java met die van Brazilie, de rietsuiker met de bietsuiker, de indigo met het indigo-rein, enz .
Ook mogelijke overproductie is een factor, waarmede rekening moet worden gehouden.
Eene poging om de woeste gronden door vrije Staatsondernemingen productief voor 's lands schatkist to maken
moet dus, als to gevaarlijk, worden afgewezen . In bijzondere
gevallen, zooals bij de kinacultuur, is daartegen geen bezwaar ; op betrekkelijk kleine schaal kan men ze goedkeuren,
aan gouvernements-landbouwondernemingen op groote
schaal is niet to denken .
Terecht heeft men dan ook, krachtens de agrarische
wet van 1870, regelingen gemaakt waarbij de woeste gronden op Java en de meeste Buitenbezittingen in erfpacht
aan particuliere ondernemers kunnen worden afgestaan .
Liet het zich aanvankelijk aanzien dat de schatkist daaruit
aanzienlijke, rechtstreeksche voordeelen zou trekken doorthen de erfpachtsperceelen een redelijke pachtsom (canon)
de ondervinding der laatste jaren
zouden kunnen dragen,
heeft doen zien dat de verwachting to hoog gespannen is
geweest ; de ontginning en de cultuur vorderen belangrijke
uitgaven, die slechts voldoende vergoeding kunnen vinden
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bij goede oogsten en goede prijzen . De schatkist moet zich
dus ten slotte goeddeels tevreden stellen met de indirecte
voordeelen, aan de uitbreiding der bebouwde gronden verbonden : niet alleen de cultuur, maar ook het vervoer der
producten, de handel daarin verschaft velen werk . Doch
waar alzoo de uitkomsten der particuliere landbouwondernemingen op woeste gronden over het algemeen teleurstelling hebben gebracht, kan men zich niet vleien dat
eene andere wij ze van exploitatie, door staatspersoneel,
voordeeliger wezen zou .
De ontginning van woeste gronden is een algemeen
belang, en behoort niet door fiscale maatregelen to worden
belemmerd. Dit schijnt ons de les to zijn, die uit de
ervaring der laatste twintig jaren moet worden getrokken .
Een belangrijk deel van den Indischen bodem is bedekt
met houtbosschen van waarde . Op Java vindt men cc .
650.000 hectaren djatibosch, aan den Staat toebehoorende.
Een deugdelijk beheer daarvan
in vroegere tijden zeer
verwaarloosd
is niet alleen om klimatologische en
hydrologische, maar ook om financieele redenen zeer noodig ;
het kan op den duur, in toenemende mate, bijdragen tot
's lands inkomsten .
Sedert 1865 is men in dat opzicht ongetwijfeld op den
goeden weg. Het deskundig personeel van het Boschwezen
draagt steeds grooter zorg voor de instandhouding en de
verbetering der dj atibosschen op Java, en strekt gaandeweg zijne bemoeiingen ook uit tot de bosschen die andere
houtsoorten bevatten (z.g. wildhoutbosschen), zoowel op
Java als daarbuiten . De werkkring van het Boschwezen zal
ongetwijfeld, in het algemeen belang, voortdurend verder
worden uitgebreid totdat voor alle bosschen van eenige
beteekenis, in geheel Indie, een zaakkundig toezicht verzekerd is ; de waarde der bosschen zal daardoor geregeld
toenemen. Voor het oogenblik vragen, uit een financieel
oogpunt, in hoofdzaak de djatibosschen op Java de aandacht .
Wij laten dan het technisch beheer ter zijde, overtuigd

als wij zijn dat het in goede handers is, om slechts to
spreken over de wijze van exploitatie en wat daarmede in
verband staat. In 1865 (toen de staat voor eigen exploitatie
geheel de middelen miste) werd de exploitatie van de bosschen aan de particuliere nijverheid opgedragen : in den
een of anderen norm werd een bosch verkocht, met de
verplichting van den kooper om na veiling van het hoot
het terrein opnieuw to beplanten . Aan deze regeling warenn
echter verschillende bezwaren verbonden, en meer en meer won de overtuiging veld dat staatsexploitatie de voorkeur
verdient . Men heeft daartoe, in 1897, de gelegenheid
geopend door eene nieuwe regeling waarbij de ,definitief
ingerichte bosschen" worden vereenigd tot houtvesterijen
van 2500 tot 10.000 hectaren oppervlak . Hier wordt het
hout in eigen beheer gekapt of in het openbaar op stain
verkocht en onder technisch toezicht geveld . De ,voorloopig
ingerichte bosschen" worden in den regelnogge8xploiteerd
door tusschenkomst van aannemers, na openbare uitbesteding ;
zij vormen vooralsnog de groote meerderheid, doch het is,
de bedoeling dat gaandeweg de ,definitief ingerichte bosschen" ten koste der andere categorie toenemen, en de
toekomst zal dus zijn : staatsexploitatie van alle djatihout .
Hiertegen schijnt ons geen overwegeid bezwaar to
bestaan ; ongetwijfeld zijn er belangrijke voordeelen aan
verbonden. finder 44n voorwaarde evenwel, nl . dat de
exploitatie geschiede, niet alleen goed in technischen, maar
ook in commercieelen zin. Het zal daartoe inoodig zijn dat
de man, die het hoofd is van het geheele boschbedrijf,
behoudens de noodige contr6le geheel zelfstandig is ; dathij bevoegad is alles to doen wat een directeur eener parti-culiere onderneming, in gelijken toestand geplaatst, zou
kunnen doen . Wij willen niet zeggen dat het nu reeds,
noodig is ; maar mettertjid zal het noodig worden, dat het
boschwezen eene geheel zelfstandige organisatie verkrijgt .
,, ,Gelukt het onder deskundige leiding met beleid en
volharding voort to gaan op den ingeslagen weg, dan gaat,
de boschcultuur in Ned .-Indig eene schoone toekomst
tegemoet en opent zij op den duur het vooruitzicht op
0 . E. VI 3

27

-- 418
aanzienlijke en volkomen rechtmatige staatsinkomsten",
zoo schreef Prof. d e L o u t e r (Handleiding 58 druk, bi. 415).
Wij ziju dit geheel eens, mits aan de bovenbedoelde voorwaarde voldaan wordt .
Op de staatsspoorwegen, een domein van groote waarde,
schijnen ons soortgelijke beschouwingen van toepassing .
De in exploitatie zijnde lijnen hadden, op ult . 1904, ruin.
160 millioen gulden gekost ; de bruto-ontvangsten beliepen
in dat jaar ruim 14, de exploitatiekosten, met inbegrip der
vernieuwingen, bijn.a 9 millioen . Met deze cijfers voor
oogen, kan wel niemand betwijfelen of het algemeen belang
ook vordert dat de exploitatie op de best mogelijke wipe
geschiede .
net komt ons voor, dat de waarborgen voor zoodanig e
exploitatie thans onvoldoende zijn ; zooals de heer J . Th .
G e r l i n g s het in de Indische Gids van Januari 1904 uitdrukte, „de hoofdleiding is niet berekend voor haar taak",
doordien de afdeeling spoorwegen aan het Departement van
Openbare werken „op uiterst bekrompen wijze en uitsluitend
met technische krachten" is uitgerust ; de organisatie geeft
,,geenerlei waarborg" dat in verschillend a aangelegenheden
,,de eischen van den spoorwegdienst tot hun recht komen ;"
de exploitatiedienst mist „den steun van een goed ingericht
algemeen beheer" . De directeur van genoemd Departement
is geen specialiteit in spoorwegexploitatie, en bij zijne
velerlei bemoeilngen van anderen acrd kan hij dat ook
moeilijk worden ; hij kan dus de algemeene leiding slechts
plan naar behooren voeren lindien hij gesteund wordt door
eene volkomen deskundige afdeeling spoorwegen . . . . ; voor
den bloei van het spoorwegwezen in Indie is het evenzeer
noodig dat deze afdeeling volkomen berekend zij voor haar
teak, als dat de werkkring der exploitatiechefs en de hoofdingenieurs van den aanleg goed geregeld zij ."
Alleen wanneer de organisatie van het spoorwegbestuur
overeenkomstig de wenken van genoemden deskundige wordt
men moge zich verschillende wijzen van opingericht
lossing der totdusver ondervonden moeilijkheden kunnen
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zal men de zekerheid bezitten dat de exploitatie,
met inachtneming der verschillende belangen, het meeste
voordeel voor den Staat zal afwerpen .
De staatsmijnbouw wordt thans, in de voornaamste
plaats, g edreven bij de tinwinning op het eiland Banka .
Eigenlijk kan men hier nog slechts in betrekkelijke
zin spreken van een staatsbedrijf . Onder de leiding van
mijn-ingenieurs heeft de exploitatie plaats door Chineesche
mijnvereenigingen (kongsi's), die op hare beurt . . . de mijnwerkers exploiteeren .
Zooals in de laatste tijden overvloedig is gebleken,
laat de geheele organisatie van het bedrijf veel to wenschen .
Zijn de mijuwerkers ontevreden omdat zij voor hun arbeid
niet voldoende beloond worden en niet deelen in de winsten, onder gelukkige omstandighedeu of door grooter inspanning verkregen,
de leden der mijnvereenigingen
zijn het niet minder, nu het bestuur er naar streeft, to
hunnen koste het lot der arbeiders to verbeteren . Zij zijn
persoonlijk verantwoordelijk voor alle door het bestuur gegeven voorschotten en verstrekkingen, voor de inlevering
van al het verkregen tin,
maar de kans om door hunne
onderneming belangrijk voordeel to behalen is zeer verminderd. Wanneer men de exploitatie aan particulieren
opdraagt, moet men het ook kunnen aanzien dat zij daarmede gunstige geldelijke uitkomsten verwerven ; anders
wordt hun ondernemingsgeest gedood en vermindert hun
zucht tot medewerking .
De residentie Banka is verdeeld in negen districten
onder administrateurs, met het plaatselijk bestuur belast .
De resident is het hoofd der tinwinning . Hij bepaalt, tot
welke klasse de ontginningen beb ooren ; hij benoemt bij
elke ontginning het mijnhoofd, bij voorkeur uit de deelhebbers. Zijne administrateurs zijn zijn a vertegenwoordigers
in de districten . . . . en alle ambtenaren zijn alzoo meer in
dienst van den Staat, eigenaar der tinmijnen, dan van den
Staat, bewaker van aller belangen .
Ziedaar eene zonderlinge vermenging van bevoegd-
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wien het, om goede redenen, nadrukkelijk verboden is belang to hebben bij eenige nijverheids-onderneming in zijn,
gewest, is zelf de vertegenwoordiger van den grootsten
„ondernemer",
den Staat . Hij heeft de belangen to
behartigen van de geheele bevolking in zijn gewest ; hij
heeft to waken dat haar geen onrecht geschiedt,
is het
ondenkbaar dat hij met een of ander in conflict komt waarr,
hij 66k optreedt als tin-exploitant ? Ieder blijve op zijn
eigen terrein !
Daarbij komt, dat in den regel de ambtenaar, als resident optredende, wel doorkneed is in bestuuurszaken, maar
van tin-exploitatie weinig of nets weet . Hij kan het leeren,
zeker, maar wie waarborgt dat hij, wanneer de leertijd verstreken is, nog lang op Banka blijft ? De bekwamen zijn
ook voor hoogere betrekkingen in 's lands dienst geschikt !.
Onze overtuiging is, dat de geheele organisatie thans
niet deugt, en dat geheele afscheiding van bestuur en tinexploitatie volstrekt noodig is .
Voor de tinwinning heeft men natuurl ij k een chef,,
districts-administrateurs, mijn-ingenieurs en verder personeel
noodig . Maar deze personen, zich uitsluitend wijdende aan
de exploitatie van het mineraal, mogen nit tevens bekleed
worden met de waardigheden van den bestuurder .
Een nijverheids-onderneming mag nooit een ,staat in
op Banka is zij dat ten voile . Daar,
den staat" worden,
is de politie in handen van den werkgever ! En het kan
haast niet anders : waar de functien van bestuurder en
werkgever in eene hand vereenigd zijn, komt de werknemer
allicht in de verdrukking .
Wij hebben thans nog een anderen tak van staats
mijnbouw : de exploitatie der Ombilin-kolenvelden. Finan
cieel is zij, tengevolge der belangrijk gedaalde prijzen van
het product, niet van groot belang. Daar de kolen ongeveer
tegen den kostenden prijs per Staatsspoorweg naar Emma
haven worden vervoerd, kan voor de kolen-exploitatie nog
een kleine winst worden geboekt ; maar ook deze zou ver
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moedelijk verdwijnen wanneer, bij die exploitatie, niet werd
gebruik g emaakt van d wangarbeiders . Gedeeltelijk zijn alzoo
de Ombilin-mijnen to beschouwen als eene hoogst nuttige ! - inrichting tot werkverschaffing aau veroordeelden ;
gedeeltelijk dienen zij, om den Staatsspoorweg ter Sumatra's
Westkust geregeld van goedkoope kolen to voorzien en
daarmede then spoorweg financieel eerder ,bestaanbaar" to
maker . Zij bieden verder het voordeel, dat onze kolonien
en de daar aanwezige oorlogs- en handelsschepen tot zekere
hoogte onaf hankelijk zijn van den kolenaanvoer uit andere
landen . Alles to zamen genomen, is het alzoo wel in het
algemeen belang dat de kolenvelden geexploiteerd worden,
al beteekent de dadelijke winst voor de schatkist weinig .
Bij den tegenwoordigen en in de toekomst to verwachten stand van kolenprijzen in het verre Oosten schijnt
,er geen aanleiding, maatregelen to beramen voor de uitbreiding der exploitatie en tot vermeerdering van den afzet .
Men heeft gesproken van nieuwe spoorwegen naar de westen de oostkust van Sumatra, doch waar de op de kolen, in
hoe ruime hoeveelheid ook ter markt gebracht, to behalen
winst geenszins zou kunnen strekken om de kosten der
spoorweg -exploitatie to dekken en de rente van het aanlegkapitaal op to brengen, zal men wel verplicht zijn, die
plannen vooreerst to laten rusten . Zeker, nieuwe spoorwe-en zouden 66k bijdragen tot de ontwikkeling der to
doorsnijden landstreken ; waar, ook met het oog op de ervaring in dat opzicht met den bestaanden spoorweg opgedaan, zal men goed doen zijne verwachting niet to hoog
to spannen . Het vervoer op de than s, door sommigen
verlangde spoorwegen zou in de eerste reeks van jaren in
hoofdzaak niet anders kunnen zijn dan een slecht loonend
kolenvervoer .
De leiding van de exploitatie van den spoorweg en
van de mijnen is thans in een hand, wat, bij den samenhang tusschen beide ondernemingen, ongetwijfeld goedkeuring verdient. Alleen, --- ook daarbij schijnt ons meer
zelfstandigheid van het hoofd noodig ; de inmenging der
departementen van algemeen bestuur, der Indische Regee-
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ring, ja zelfs somtijds van Minister en volksvertegenwoordiging kan slechts een goede exploitatie in den weg staan .
Bij mogelijke, toekomstige staats-exploitation zullen
wij niet stilstaan. Het is bekend dat de Minister C r e m e r,
vernemende dat de autoriteiten in Atj eh hooge verwachtingen
hadden van den rijkdom der goudmijnen in Wojla, onmiddellijk de Indische Regeering uitnoodigde, daar geen particuliere ondernemers toe to laten en de mijnen voor staatsexploitatie to reserveeren . Br is tot dusver niet van
gekomen ; voorloopig is de illusie, dat de opbrengst dier
goudmijnen eenmaal de kosten van den Atjeh-oorlog zouden
dekken, geheel verdwenen, gelijk ook de verwachting dat
in Midden-Sumatra belangrijke tinmijnen zouden gevonden
worden, niet verwezenlijkt is . Intusschen kan men wel
zeker zijn dat een staatsmijnbouw-onderneming in het een
of ander deel van onze bezittingen niet achterwege zal
blijven, zoodra er voldoende kans bestaat, dat zij de schatkist voordeel brengen zal .
Moge men zich dan, evenals bij de thans reeds bestaande
staatsbedrijven in Indie, de tot dusver opgedane ervaring
ten nutte makers, en vooral niet uit het oog verliezen wat
de ervaring van particuliere ondern emingen leert !
Om schijn van wezen to onderscheiden en to weten
welke winsten werkelijk door een staatsbedrijf worden verkregen, dringt men in de laatste jaren, meer en meer,
terecht aan op de invoering eener commercieele boekhouding .
Maar . . . evenzeer is noodig eene goede, niet-alleen technische, maar ook commercieele leiding van het bedrijf-zelf .
Geen inmenging wordt gewenscht van allerlei autoriteiten,
die zich met to veel andere zaken to bemoeien hebben dan
dat zij over elk bijzonder bedrijf met juistheid kunnen
oordeelen. Zij zullen trachten dit to doen, maar zal het hun
altijd gelukken, en zoo ja, ten koste van hoeveel tijd, ten
koste van hoeveel andere belangen ook ?
Met het noodige toezicht moet eene industrieele onderneming geheel zelfstandig zijn, ook al wordt zij van staatswege gedreven.
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een winstaandeel . Men denke aan de Nederlandsche en
de Javasche Bank, aan de spoorwegen in Nederland, aan
de Billiton-maatschappij, aan den spoorweg Samarang
Vorstenlanden. Heeft de Staat daarbij to klagen, dat zijne
belangen niet voldoende worden behartigd ? En zou dat
anders zijn, wanneer alle aandeelen dier ondernemingen, in
plaats van aan particulieren, aan den Staat toebehoorden,
en dus alle winst aann den Staat kwam ?
Hoe meer wij er over nadenken, hoe meer wij tot de
slotsom komen dat men, bij de organisatie van het staatsbedrijf, het voorbeeld dier particuliere ondernemingen moet
volgen . Daar is de organisatie ook wel uiteenloopend,
naarmate van den aard van het bedrijf, dock er is ook tot
zekere hoogte overeenstemming. H3et bestuur doet, binnen
de grenzen zijner door de statuten aangegeven bevoegdheid,
alles wat het noodig acht om den bloei van het bedrijf to
bevorderen, en heeft daarvoor verder niemands machtiging
noodig . . . Het bestuur kan eenvoudig zijn ; veel schrijverij
wordt vermeden ; er wordt steeds gedaan wat op het oogenblik noodig is . De menschen, die tot besturen geroepen .
worden, kunnen zich daaraan geheel wijden en zich in alle
opzichten op de hoogte van hun task stellen .
Neem, als voorbeeld, Banka . De resident moet het
bestuur voeren

over het land en zijne inwoners, en moet

daarbij nog de betrekking waarnemen van directeur der
tinexploitatie. Doch wil hij iets in deze betrekking doen,
dan moet hij voorstellen doen aan den directeur van Onderwijs, Eeredienst en Nij verheid to Batavia, die op zijn beurt
andere autoriteiten lastig valt, en na jaar en dag ontvangt
hij eene beschikking. Zou het nu toch niet beter zijn
wanneer er, geheel buiten het binnenlandsch bestuur staande,
een directeur der gouvernementstinmijnen was, die, met
eenn college van commissarissen, alles regelen kon ? Die
zelf zorgde voor geregelden aanv oer van goede werkkrachten ;
die de betaling der werklieden kon regelen, zoodat dezen
tevreden waren ; die de verscheping, den opslag, den verkoop van het product regelde naar de omstandigheden ?
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blijkt, verscheept men daar tinerts of onzuiver tin naar
Singapore, om het daar verder to doen smelten en als
Straits-tin in den haudel to brengen . Zoodra het wenschelijk
geacht wordt ter bestrijding van de beriberi, verstrekt men
suiker aan het werkvolk. Hoeveel schrijverij zou er vereischt worden, indien men iets van then aard op Banka
wildern toepassen ? Het bestuur der Billiton-maatschappij
kan zijne dienaren, aan wie zij groote verplichtingen heeft,
extra beloonen ; in het keurslijf der gouvernementsbepalingen
is daarvau moeilijk sprake . Het bestuur eener particuliere
onderneming kiest zelf zijne dienaren, en stelt dezen to werk
overeenkomstig hun aanleg en verdiensten ; de resident van
Banka moet tevreden zijn met het personeel dat men hem,
in verband met andere belangen van's lands dienst, zendt . . .
Genoeg om to doen zien, dat de tegenwoordige organisatie der gouvernementsbedrijven veel verandering behoeft .
Hetzij men spreekt over het gouvernements-boschwezen, of
over de gouvernements-spoorwegen, of over de gouvernements-mijnen,
steeds zal de slotsom zijn : stel een man
aan het hoofd aan wien gij, onder toezicht van een college
van commissarissen, alle macht in handen geeft . De gang
van zaken bij de particuliere spoorwegen in Indie (Nederlandsch-Tndische Spoorwegmaatschappij, Deli Spoorwegmaatschappij), bij de Billiton-maatschappij, bij de petroleumimaatschappijen, de cultuurondernemingen enz . geeft waarlijk
Been aanleiding om van zoodanige regeling nadeelige
gevolgen to duchten . Integendeel .
En wanneer tegen eene staatsexploitatie op deze wijze
bedenking mocht bestaan, wat zou er dan tegen zijn, de
exploitatie aan particuliere maatschappijen over to dragen
in dezen vorm, dat de Staat een minimum-rente van het
benoodigd kapitaal waarborgt, maar daarentegen het leeuwendeel, b .v. 3/4 of 7/8 der winst voor zich bedingt ? Ook dan
ware de ambtelijke rompslomp vermeden .
Het werd onlangs zoo juist in een Indische blad (De
Locomotief van 28 November 1905) gezegd : „de staatsmachine
is (veer het beheer van bedrijven) to ingewikkeld ; om een
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geen enkele drijf a s direct door den motor in beweging
wordt g ebracht, maar dat die beweging eerst door tal van
riemschijven en drijfriemen moet worden overgebracht ; M"n
mankement bij een dezer . . . en de as staat stil ."
Dit bezwaar bestaat thans, maar naar onze meeniug
kann het worden opgeheven . En eerst clan zal het gouvernementsbedrijf alle gewenschte vruchten kunnen afwerpen .
Gelijk men bij eene militaire expeditie den commandant
zooveel als maar eenigszins mogelijk de vrije hand laat,
moet men, om de beste uitkomsten to verkrijgen, ook volledig vertrouwen stellen in de personen die men met het
beheer eener belangrijke industrieele onderneming belast,
en het recht van medespreken ontnemen aan allerlei autoriteiten die daartoe, technisch en commercieel, onbevoegd
moeten wordenn geacht .

IETS OVER DE OPGRAVINGEN OP CRETA
DOOR

Dr . A. H. K A N.

Ruim dertig jaar is het geleden, dat H e i n r i c h
S c h l i e m a n n zijn opgravingen in Troje en Griekenland
begon . Zijn nalef geloof, dat de grootheid, waarvan
H o m e r u s gewaagt, nog onder de aarde bedolven moest
liggen, werd door de resultaten schitterend gerechtvaardigd .
De meest verstokte sceptici, die meenden, dat wij, wat het
tijdvak v66r de Dorische volksverhuizing betreft, het n ooit

verder dan een „ignoramus" zouden brengen, moesten zich
gewonnen geven . Vooral hetgeen S c h l i e m a n n te Mycenae en Tiryns ontdekte, bewees, dat v66r het jaar 1000
voor Christus Griekenland een hooge beschaving had gekend .
Deze werd door de binnendringende Doriers zoo volkomen
uitgeroeid, dat de Grieken schier van meet of aan weer
moesten beginnen, ja zelfs slechts een flauwe herinnering
hadden bewaard aan het standpunt, dat zij vroeger hadden
ingenomen . Getuige het Homerische epos, dat tusschen
1000 en 600 voor Christus is ontstaan . De dichter schijnt
zich niet bewust to zijn geweest van het groote verschil
tusschen de na- en v66r-Dorische of zoogenaamde Myceensche periode . Elet is tenminste uitgemaakt, dat hij, hoewel
in vele gevallen het levee der v66r-Dorische Grieken schilderend, daar allerlei elementen uit de na-Dorische periode
dus uit zijn eigen tijd
bij to pas brengt . Maar het is
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niet mijn bedoeling over het verschil tusschen die twee
tijdperken hier verder uit to weiden en evenmin wil ik
trachten een indruk to geven van de Myceensche beschaving,
zooals ze blijkens de opgravingen op het vasteland van
Griekenland heeft geheerscht . Hoe groot ze ook is geweest,
ze is toch slechts een afschaduwing van een beslist hooger
staande cultuur. Dit werd voor een jaar of Lien zelfs niet
vermoed . Het was ook uitstekend aan to nemen, dat bij
een intelligent yolk, als de Grieken waren, deze beschaving
onder de bestaande gunstige omstandigheden van lieverlede
was geklommen tot het ons bekende hooge peil . Men kan
zich dus de verbazing voorstellen, toen kort geleden aan
den dag kwam, dat het eiland Creta lang voor Tiryns en
Mycenae zich tot een bloei had opgewerkt, waarnaast hetgeen Griekenland heeft gepresteerd, een vrij poovere vertooning maakt . Creta
dit staat thans vast
is sinds
het jaar 2000 of no- vroeger een centrum van beschaving
geweest, dat zijn licht over de oostkust van Griekenland,
den Griekschen archipel en de westkust van Klein-Azie
heeft doen stralen . Daarmee zal ongetwijfeld politieke
invloed zijn gepaard gegaan, een veronderstelling, die
gestaafd wordt door de traditie bij de latere Grieken . Zoo
verhaalt de geschiedschrij ver T h u c y did e s, hoe reeds
voor den Trojaanschen oorlog, de voornaamste gebeurtenis
uit het Myceensche tijdperk, die ± 1200 voor Chr . valt,
een zekere koning Min o s over Creta regeerde . Deze schiep
het eerst een vloot in de Grieksche wateren, waarmee hij
de zeeroovers uitroeide en de Cycladen aan zich onderwierp, die hij dan door zijn zoons als onderkoningen liet
besturen . Tal van andere mythen waren verder aangaande
zijn persoon in omloop . Hij wordt meestal geschilderd als
een rechtvaardig en wijs koning, die na zijn dood door
Zeus als rechter in de onderwereld werd aangesteld . Dit
zijn toch ongetwijfeld herinneringen aan een machtig, wel
geordend en -bestuurd eilandenrijk, al kunnen wij in het
midden laten, of werkelijk een vorst, M i n o s geheeten,
ooit bestaan heeft . We zullen ook zien, dat de verhalen
omtrent den Minotaurus en het Labyrinth, die nauw met
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de Minosmythe in verband staan, grooter historische kern
bezitten dan vroeger kon worden aangenomen . En eindelijk
de mythe van D a e d a 1 u s, den bouwmeester van het
Labyrinth, aan wien een meuigte uitvindingen op kunstgebied werd toegeschreven, toont aan, dat de latere Grieken
zich bewust waren bij Cretensische kunstenaars in de leer
to zijn geweest .
Behalve echter hetgeen de opgravingen en de mythen
ons omtrent Creta's grootheid leeren, worden wij nog van
peen derde zijde daarover ingelicht . In de kwistig met
beeldhouwwerk en muurschilderingen versierde graftombes
van Egyptische koningen, gebouwd ± 1500 voor Chr .,
worden namelijk vertegenwoordigers van verschillende volken
voorgesteld, die schatting of geschenken aandragen . Nu
komt het type van sommige van die dragers overeen met
of beeldingen van manners in de Cretensische paleizen g evonden . Ook de voorwerpen, die zij ten geschenke aanbieden, hun wapens en kleederkracht vertoonen een merkwaardige gelijkenis met hetgeen in dienzelfden tijd op Creta
in zwang was, zooals nu is gebleken . Uit andere gegevens
is op to maken, dat de Egyptenaren met deze lieden, die
zij „Keftiu" noemden, op goeden voet en in handelsbetrekking
stonden en dat het een rijke, hoogbeschaafde en vreedzame
natie moet zijn geweest . Later verliezen de Egyptenarenn
dit yolk uit het oog . In zijn plaats komen omstreeks 1100
voor Chr . ruwe zeeroovers, die in zwermen de kusten van
Egypte afstroopen, en men heeft het vermoeden uitgesproken,
dat we daarin de manschappen der koningen van Mycenae
moeten zien. Ret is werkelijk zeer goed mogelijk, dat in
de algemeene verwarring door het eerste opdringen der
Doriers ontstaan, een gedeelte der bevolking van Griekenland zijn Neil op het water zocht, het rijke Creta plunderde
inderdaad is zoo ongeveer in then tijd de
en verwoestte
bloei van het eiland in een plotselinge catastrophe to
en verder het geheele oostelijk bekken
gronde gegaan
der Middellandsche zee onveilig maakte .
Voor ik er toe overga het een en ander mee to deelen
over de overblijfselen van Creta's macht en heerlijkheid,
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om de eenvoudige reden, dat dit yolk, dat uit het Noorden
van het Balkanschiereiland kwam afzakken omstreeks het
jaar 2000 hoogstwaarschijnlijk nog niet het vasteland van
Griekenland bezet had, laat staan dan de eilanden . Het
staat zelfs niet geheel vast, dat de dragers der Myceensche
beschaving in Griekenland zelf tot then stam behoorden .
Maar dit daargelaten, kunnen wij omtrent het ras der Cretensers tenminste een gissing wagen. In historische tijden
treffen wij naast allerlei andere stammen op de oostpunt
van het eiland nog de zoogenaamde Eteo-Cretensers of OerCretensers aan . Van dat yolk zijn kort geleden een paar
inschriften to voorschijn gekomen, die wel nog niet zijn
ontcijferd maar toch naar alle waarsehijnlijkheid in een
Indo-Europeesche taal zijn vervat . We mogen dus aannemen, dat ook de Cretensers uit het Myceensche en het
Minoische tijdvak
zoo noemt men naar koning Minos,
van wien ik zooeven melding maakte, de v66r-Myceensche
periode op Creta Indo-Europeeers waren, evenals trouwens
de Grieken . Des to eerder hebben wij hiertoe het recht,
daar de Cariers en Lyciers, die oostelijk van Creta op de
Zuid-Westkust van Klein-Azie wonen, ook van dat ras,
zjjn en verschillende omstandigheden er op wijrien, dat
vooral tusschen de eerstgenoemden en de Cretensers een
zekere betrekking heeft bestaan . Meer dan deze vrij vage
aanduiding kan ik omtrent de nationaliteit der Cretensers
niet geven .
De systematische opgravingen op Creta zijn eerst recht
begonnen na het jaar 1898, waarin ten gevolge van den
opstand het eiland aan het rechtstreeksche Turksche bestuur is onttrokken . Het zijn vooral de Engelschen en de
Italianen, die zich daarbij groote verdiensten hebben verworven . Het terrein van werkzaamheid der eersten is
voornamelijk Cnossus, dicht bij de noordkust van het eiland
gelegen, een stad, welke H o m e r u s reeds als residentie .
van Minos noemt. De Italianen besteden hun krachten aan
Phaestus aan de zuidkust, dat, hoewel in de oudheid

-- 430
niet zoo beroemd als Cnossus, toch in de Myceensche
periode van weinig minder beteekenis blijkt to zijn
geweest.
Al dadelijk toont de oppervlakte, die het koningspaleis
van Cnossus beslaat, dat we hier met heel wat machtiger
vorsten to doen hebben dan in Griekenland . Ze is ongeveer viermaal zoo groot als die van de burcht van Tiryns .
Het paleis ligt in terrassen tegen den heuvel opgebouwd
a an weerskanten van een groot plein van 60 meter lengte
en 25 meter breedte . Hoe hoog het zich aan de naar
boven loopende zijde van den heuvel verhief, is niet meer
na to gaan maar zeker is het, dat het daar uit minstens
twee verdiepingen bestond . Aan den naar beneden hellenden kaut zijn twee verdiepingen boven elkaar bewaard, die
door steenen
nog tot op den huidigen dag begaanbare
trappers verbonden zijn . Van een derde verdieping zijn
bovendien duidelijke sporen over . Het is echter best mogelijk,
dat er nog een vierde verdieping is geweest en wel om de
volgende reden . In het paleis werd een mozalek van porselein gevonden, dat waarschijnlijk eenmaal een kist versierde .
Een gedeelte daarvan stelt een stad voor, waarvan de huizen
nog duidelijk zijn to onderscheiden . Deze gewone burgermanswoningen hebben alle drie of vier verdiepingen, zoodat
we wel mogen aannemen, dat het vorstelijk paleis minstens
even hoog was. Tevens kunnen wij ons uit dat mozalek
een idee vormen van de gevels der oud-Cretensische huizen
en we zien dan o.a., dat de ramen
evenals de moderne
door een houten kruis in vier vakken worden verdeeld.
Van glas, van vensterglas tenminste, was natuurlijk in then
tijd nog geen sprake, maar toch schijnen de ramen afgesloten to zijn geweest met een roodachtige stof, misschien
een soort perkament, dat het daglicht doorliet . Boven op
het huffs bevindt zich een loggia, waarvoor gordijnen hangen
uit eon lichte stof vervaardigd. Maar laat ik tot het paleis,
dat ons thans meer in het bij zonder bezig houdt terugkeeren .
Het zou onbegonnen werk zijn to beproeven de tallooze
kamers, zalen, hallen, gars gen, kelders en magazijnen een
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voor een met alles wat er in aangetroffen werd, to beschrij ven. De leider der opgravingen Mr. E v a n s heeft zoo
goed mogelijk trachten vast to stellen, voor welke doeleinden de versehillende ruimten bestemd waren . Zoo heeft
hij een kamer, langs wier wanden steenen banken loopen,
terwijl aan een zijde in den muur een steenen zetel is aangebracht, troonzaal gedoopt . Met meer of minder zekerheid
zijn verder aan to wijzen slaapkamers met gemetseld onderstel voor het bed, archief- en schatkamers, voorraadkamers
vol met meer dan manshooge aarden eaten, afzonderlijke
boudoirs voor de vrouwen gekenmerkt door de of beelding
van het spinrokken op den wand, badkamers en waterclosets, onderaardsche kerkers, een inrichting voor het olie
persen uit olij ven, waarvandaan de vloeistof onmiddellijk
door aarden buizen naar de bewaarplaats werd geleid,
de werkplaats van een beeldhouwer, een keuken, enkele
uiterst kleine kappelletjes en een schoollokaal . Voor de
verlichting van al die vertrekken dienden expresselijk daartoe
aangelegde open plaatsjes, waarop de ramen uitzagen .
's Avonds werden ongetwijfeld de vele olielampen gebrand,
die in het paleis to voorschijn zijn gekomen .
Het materiaal, waaruit het paleis is opgebouwd, is kalksteen, die in de omgeving werd gehouwen . Meestal zijn
het ruwe brokken, die door leem verbonden zijn en waaraan
door horizontale balken grooter stevigheid wordt gegeven .
Aan de buitenzijde worden de muren zorgvuldig met kalk
gepleisterd en met stuck bedekt, dikwijls ook met albasten
platen bekleed . De muren echter, die om de een of andere
reden grooter hechtheid moeten bezitten, bestaan uit groote
vierkante blokken kalksteen, die zeer regelmatig behouwen
zijn en zuiver aan elkander sluiten . Over de vloeren ligt
een laag van stuck of van albasten platen . Voor het
beschieten der kamers en voor de zuilen werd veelal hout
gebruikt, waarvan nog de verkoolde resten over zijn ; een
geweldige brand heeft namelijk het paleis vernield . Uit
muurschilderingen kan men nog zien, dat de zuilen in
tegenstelling met die, welke in lateren tijd in Griekenland
in zwang waren, naar boven breeder werden en zoo heeft
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De architekten, die het paleis van Cnossus bouwden,
waren ongetwijfeld meesters in hun vak . Nergens blijkt
dat beter nit dan nit het uitgebreide rioolstelsel, dat daarom
vooral met bijzondere voorzorg moest worden aangelegd,
omdat de plotselinge, zeer heftige regens, die op Creta
plegen to vallen, groot gevaar voor overstrooming opleverden . Het hoofdriool is dan ook eon meter hoog en een
halve meter wijd en de naar beneden loopende goten zijn op
uiterst vernuftige wijze ingericht om to verhoeden, dat het
water met al to groote vaart zich naar beneden stort .
Daarom is de binnenzijde van die kanalen niet glad maar
bestaat nit een rij van golvingen, die de kracht van den
stroom breken. Om bij de scherpe hoeken van het kanaal
overstrooming to voorkomen, wordt het daar plotseling
dieper en krijgt een sterker helling . Ondiepe bassins, op
verschillende punters aangebracht deden het vuil bezinken .
Wat comfort betreft, behoefde dus het paleis van Cnossus bij geen moderne wooing achter to staan . Maar de
Cretensische heerschers stelden blijkbaar nog andere eischen
aan een met hun waardigheid overeenstemmend verblijf .
Wanneer zij door de corridors en kamers van hun paleis
schreden, moest hun oog bekoord worden door allerlei
tafreelen, die in levendige kleuren geschilderd de wanden
sierden . De meeste van die muurschilderingen zijn al
fresco vervaardigd d. w . z ., dat de verf op de nog natte
stunk werd gestreken en zoo met deze opdroogde. Soms
is de stuck, behalve beschilderd, ook nog en relief geboetseerd .
De voorstellingen zijn van verschillenden aard . In de,
lange corridors waren zeer passend processies afgebeeld van
mannen en vrouwen, van wie sommigen kostbaar vaatwerk
dragen, een motief, dat ook in de Oostersche kunst niet
zeldzaam is. Meer onaf hankelijk toonen zich de Cretensische kunstenaars, waar het geldt de vrije natuur weer to
geven . Boomen, struiken en planters worden los en natuurgetrouw op de wanden aangebracht . Hier heeft zich de
kunst reeds van het stijve groepeeren en styliseeren gee-man-
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cipeerd, dat haar, eer ze b aar hoog ste punt bereikt heeft,
pleegt to kenmerken, een stadium, dat de Oostersche volken slechts een enkele maal zijn to boven gekomen . Toch
ontleenen de Cretensers de stoffage voor bun frissche landschappen weer aan Egypte . Zoowel in Hagia Triada bij
Phaestus als in Cnossus ziet men op een fresco een katachtig roofdier tusschen het struikgewas door een vogel
van borate pluimag e, misschien een soort fasant, besluipen .
E v a n s, de opgraver van Cnossus, vermoedt, dat een Egyptisch Nijllandschap, waar katten op waterwild jaagden, tot
voorbeeld heeft gediend .
Hoewel er over de fresco's nog heel wat to zeggen
valt, zou toch een aantal goede gekleurde platen noodig
zijn om er eenigermate een denkbeeld van to geven . Een
onderwerp echter, dat de Cretensische schilders met bijzondere voorliefde behandelden, mag ik niet onbesproken laten .
Het valt namelijk in bet oog, dat ze zoo dikwijls groote,
krachtige stieren hebben afgebeeld in allerlei verschillende
houdingen . Op de vraag, waarom de schilders of degenenn,
in wier opdracht zij hun werk uitvoerden, zich zoo bijzonder
voor dit dier interesseerden, geeft een muurschildering van
Cnossus antwoord . Ofschoon ze vrij goed geconserveerd
schijnt, was bet mij Loch niet mogelijk een of beelding ervan
onder oogen to krij gen en bet zij mij daarom vergund hier
de beschrijving over to nemen van een Duitsch philoloog,
die zoo gelukkig was Cnossus in eigen persoon to kunnen
bezoeken . ,Welke wonderen van dressuur," schrijft hij, „de
lieden van Creta volbrachten, toont een muurschildering
van Cnossus, waarop een krachtige stier in gestrekten
galop voortholt . Op zijn rug staat op zijn handen, dus
met bet hoofd naar beneden, een kunstrijder en aan de
zijde van den stierenkop zweeft, zich vasthoudend aan de
hoorns, een onbekleede vrouw, terwijl een dergelijke vrouw
achter den stier op den grond staat en de armen uitstrekt,
als maakte zij zich tot een sprong gereed . Het is een
kunstrijderstroep, die op den ongezadelden stier zijn halsbrekende acrobatenkunstjes vertoont ." Daar een dergelijk
tafreel, zij het minder volledig, ook nog op een fresco in
O .E .V13

28

434
Tiryns en op verschillende gesneden steenen, die op Creta
gevonden werden, voorkomt, is het zeker, dat die gevaarlijke sport een geliefkoosd schouwspel vormde aan de
Myceensche vorstenhoven. E v a n s oppert bovendien het
denkbeeld, dat de latere mythe van den Minotaurus, het
Cretensische monster met den stierenkop, waaraan elk jaar
zeven Atheensche knapen en evenveel jonge meisj es moesten
geofferd worden, aan de wreede gewoonte der Cretensische
koningen herinnert om gevangenen, zoowel mannen als
vrouwen, to dwingen zich in de arena met wilde stieren
to meters.
Wat de afzonderlijke voorwerpen aangaat, die in het
paleis voor den dag kwamen, zal ik mij tot de allermerkwaardigste beperken . Daartoe behooren in de eerste plaats
ivoren beeldj es, een paar decimeters lang, die in een zorgvuldig afgesloten schatkamer to midden van andere kostbaarheden werden gevonden . Ret best geconserveerde stelt
een slankgebouwd jongeling voor in zwevende hooding en
met uitgestrekte armen
misschien dat hij ook bezig was
boven een stier to voltigeeren . Zijn lange, krullende lokken
bestaan uit verguld brons, terwijl zijn thans verdwenen
kleeding hoogstwaarschijnlijk afzonderlijk uit goud was
vervaardigd . Het is niet wel mogelijk van de elegantie
en lichten zwier van dit beeldj a zonder of beelding een
idle to geven . Zooveel is zeker, dat het elken kunstenaar
uit welk tijdperk ook tot eer zou strekken . De onderdeelen, zooals aderen, spieren, de nagels der vingers getuigen van een zeldzame kennis van het menschelijk lichaam
en meesterschap in het weergeven ervan . Technische bezwaren schijnen voor den vervaardiger van dit kleine
prachtstuk niet bestaan to hebben . Een even zorgvuldige
afwerking vertoonen een miniatuurvisch (1 /2 c.M. lang) en
een klein leeuwtje, beide van goud . Bij het laatste zijn
de manen in fijn filigraanwerk nagebootst.
Ook de pottenbakkerskunst hebben de Cretensers met
bijzondere voorliefde beoefend. Massa's scherven en meer
of minder goed geconserveerd vaatwerk bewij zen dat . De
allerfijnste kommen en kopjes, zoo dun en teer als Chineesch

-- 435
porselein, werden in de Minoische periode, dus reeds circa
2000 voor Chr. gefabriceerd en kwistig met verschillende
geschilderde motieven, bijv . de waterlelie op een vijver
drijvend, versierd . Ik kan hier natuurlijk niet to veel in
kleinigheden afdalen en vorm en versiering der tallooze
bekers, kopj es, vazen, kann en enz . beschrijven . Behalve het
zeer oude, fijne porselein echter, dat ik zoo juist noemde,
staat deze ceramiek beslist ten achter bij de voortbrengselen
der latere Grieksche kunst . Ook op Creta heerschte de
gewoonte, evenals to Tiryns en Mycenae, om metalen vaatwerk in aardewerk na to bootsen, hetgeen bewijst, hoeveel
waarde men aan het eerste hechtte . Ten slotte wil ik in
contrast met het porselein, dat somtijds niet veel dikker
is dan een eierschaal, wijzen op de ± 2 meter hooge,
zware aarden vaten, die nog grootendeels intact op hun
plaats staan in de magazijnen en waarin de voorraden van
het paleis werden bewaard .
Een bijzonder merkwaardige vaas, die door de Italiaansche
archeologen to Hagia Triada niet ver van Phaestus is opge.graven, wettigt een wat uitvoeriger behandeling . Ze is gesneden
uit een soort van speksteen en van een reliefvoorstelling
voorzien, die uit meer dan vijf en twintig personen bestaat .
Achter een officier, gedost in een reusachtig, klokvormig
schubbenpantser marcheert in gelederen van twee een detachement soldaten ; dan komt de muziek en de stoet wordt
gesloten door een tweede detachement . Het muziekcorps
wordt gevormd door een man, die een sistrum zwaait, een
soort metalen rammelaar bij de Egyptenaren in gebruik,
en vier vrouwen van een beslist ander type dan de volgende
soldaten . De Italiaansche geleerde, die de vaas heeft gepubliceerd, meent, dat het Afrikaansche slavinnen zijn . Ze
zijn met open mond afgebeeld en zingen blijkbaar uit voile
borst . De soldaten dragen een wonderlijk wapen over hun
schouder, een lange drietandige vork, die op de plaats,
waar de steel begint, van een sterke, near beneden uitstekende punt is voorzien . Het bovenlijf is onbedekt ; om
het zeer dunne middel een eigenaardigheid van bijua
schijnen
alle Myceensche manners- en vrouwenfiguren

-- 436 -zij een metalen gordel to dragen, waarvan een proviandzak
afhangt. Ook de schenen zijn met metalen platen bedekt .
Volgens den geleerden uitgever zien wij hier de joyeuse,
entrte voor ons na een welgeslaagden plundertocht in de
Middellandsche zee 1) . Dat de Cretensers als vermetele piratesn
berucht waren, blijkt uit de Odyssee van H o m e r u s en,
dat op onze vacs de krijgslieden van een vijandelijke expeditie terugkeeren, wordt waarschijnlijk gemaakt door een
gevangene, die zich in hun midden bevindt . De vaas is
daarbij een aardig bewijs, hoe de Homerische gedichten uit
de monumenten kunnen verklaard worden . Men vindt in
de Ilias er een paar maal van gewag gemaakt, dat een
krijger, wiens harnas door een speer wordt doorboord,
binnen in dat harnas met zijn lichaam uitwijkt, zoodat hij .
niet getroffen wordt . Hoe vreemd dit mocht klinken, men
moest er zich bij neerleggen . In een harnas echter, als de
aanvoerder draagt op de vaas, dat wel bijna voor twee
personen ruimte biedt, is een dergelijke beweging zeer wel
mogelijk .
Ook uit een artistiek oogpunt beschouwd neemt devaas een eereplaats in, vooral omdat het relief op zooveelverschillende hoogten is uitgevoerd, wat noodig was om de~
soldaten naast elkaar to kunnen weergeven, en omdat ook
hier de compositie de losheid en natuurlij kb eid vertoont,
die de beste producten der Myceensche kunst pleegt to
onderscheiden .
De allerbelangrijkste ontdekking in de paleizen van
Cnossus en Phaestus gemaakt is wel deze, dat de Cretensers de kunst van lezen en schrijven verstonden . Dit is
des to merkwaardiger, omdat de personnages, die H o m e r u s in zijn gedichten laat optreden,
misschien met een
uitzondering
daarmee volslagen onbekend schijnen tea
zijn . Nu bewijst dit op zich zelf nog niet, dat inderdaad
de Mycenaeers lezen noch schrijven konden . Toch pleit
er veel voor, dat er een periode is geweest, waarin die
1) Duitsche, Fransche en Engelsehe archeologen verklaren het relief
als een processie ter eere van den oogst . Een bezwaar blijft echter het
harnas van den aanvoerder.

437
kunst verloren was . Immers de vroegste tot dusver bekende
proeven van Grieksch schrift vallen zeker ettelijke eeuwen
later dan de Cretensische oorkonden . De Grieken bedienen zich dan van lettervormen, die aan het Phoenicisch
schrift zijn ontleend en uit het Grieksch weer in het
Latijnsche alphabet zijn overgegaan, waarvan wij tot op
den huidigen dag gebruik maken. Het Cretensische schrift
daarentegen bestaat, zooals dat van Babyloniers en Egyptenaren, uit hierog lyphen, prentj es dus van de voorwerpen,
die men wilde aanduiden. Het is echter waarschijnlijk, dat
ook de Cretensische hieroglyphen, evenals die der Oostersche
volken, van lieverlede zijn vervormd tot teekens, die klanken
voorstelden . Maar hier verder op in to gaan is niet geraden, aangezien men den eigenlijken sleutel tot het alphabet
nog niet heeft gevonden .
Ads materiaal om op to schrij ven deden tabletten dienst
van klei, die daarna gebakken werden, een methode dus, die
we ook in de Assyrische bibliotheken vinden aangewend .
Van die tabletten worden tegenwoordig verscheiden duizenden
in het museum van Kandia bewaard . Door den gloed der
vlarumen, die het paleis van Cnossus bij de algemeene
verwoesting verteerden, zijn ze extra hard gebakken en
daardoor bij zonder g oed geconserveerd. Het schijut, dat
ze

niet veel anders

behelzen dan inventarissen van de

koninklijke schatten, daar een groot deel van de teekens
erop zoo goed als zeker getallen zijn . Men heeft daarbij
nog ontdekt, dat het tientallig stelsel werd toegepast .
Klei is echter wel een duurzame maar Loch een tamelijk
onhandige stof, vooral voor brieven . De Cretensers schreven
daarom ook hetzij op perkament, hetzij op palmbladen,
zooal s een traditie bij de latere Grieken wilde . Van enkele
vertrekken in de paleizen van Cnossus en Phaestus mag
men met zekerheid aannemen, dat zij als archief kamers
gebruikt werden voor oorkonden van deze beide stoffen
vervaardigd . Natuurlijk is van de stukken zelf niets overgebleven maar een groote menigte zegelafdrukken in klei,
dienend om de banden van de pakketten scam to houden,
sluit elken twijfel omtrent de bestemming dier vertrekken
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uit . In sommige van die zegels is nog duidelijk zichtbaar
de afdruk van den knoop van het touw, waarover het
zegel is aangebracht .
Die zegelafdrukken zoowel als de oorspronkelijke zegels
zelf, in ringen of kostbare steenen gesneden, die in grooten
getale in Creta en in Griekenland aan het licht zijn gekomen, bewijzen, dat de Mycenaeers een gewoonte der
Babyloniers, een der voornaamste cultuurvolken der oud
heid, hebben overgenomen . Her o d o t u s namelijk, verhaalt,
dat ieder Babylonier zijn eigen zegel bezit, en de opgravingen in Babylon en Ninive bevestigen zijn woorden.
In Cnossus ontdekte men een kamer, waar blijkbaar
de correspondentie van het paleis werd afgedaan . Behalve
verscheiden afdrukkeu werden daarin ook de balletjes klei
gevonden, waarmee de brieven verzegeld werden, en enkele
stukj es van dezelfde stof, waarin bij wij ze van proef een
gedeelte van een zegel was afgedrukt . Ook schijnt het,
dat een secretaris, die daar zijn taak vervulde, het met de
eerlijkheid niet al to nauw heeft genomen . Br is tenminste
een voorwerp van gebakken klei aan het licht gekomen,
dat bedenkelijk veel gelijkt op een vervalsching van den
echten koninklijken zegelring .
De voorstellingen van de zegels verraden duidelijk
Oosterschen invloed . Al de fantastische, wonderlijk gevormde wezens, die wij op Assyrische en Babylonische
monumenten aantreffen, schijnen ook bij de Mycenaeers in
den emaak to zijn gevallen . Zoo vinden wij op de zegels
demonen met leeuwenkoppen, grif oenen, monsters half
vrouw half vogel, dieren met a&n kop en twee lichamen
en zoo meer . Afzonderlijke vermelding verdienen een paar
ronde steenen nit Cnossus, waarop een monster is uitgesneden met menschlijk lichaam en stierenkop, de Minotaurus dus der Grieksche mythe. 1k wees er reeds op, dat
het gedwongen vechten met stieren, waaraan de Cretensische
grooten hun gevangenen onderwierpen, een gedeelte van
de Minotaurusmythe verklaarde . Hier zien we dus een
tweede punt van het verhaal opgehelderd door het feit, dat
werkelijk zulk een stierkoppige demon op Creta werd aan-
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Van het grootste gewicht zij a de zegelaf beeldingen
hierom, dat zij ons een inzicht geven in den Myceenschen
godsdienst zoowel op Creta als op het Grieksche vasteland .
Op het eerste gezicht : Welk een hemelsbreed verschil met
de godenmaatschappij van H o m e r u s, die alleen daardoor
van die der menschen verschilt, dat de leden ervan machtiger en verhevener zijn dan de gewone stervelingen . In
plaats van die g eheel anthropomorphe goden, ieder met
zijn eigen scherp gemarkeerd karakter, deugden en fouten,
vereeren de Mycenaeers boomen, zuilen of een soort van
wapen, een bijl met dubbele suede . Ik moet er echter
dadelijk bijvoegen, dat zulk een voorwerp blijkbaar niet
zelf voor een godheid wordt aangezien maar veeleer als de
fetisch, die het goddelijk wezen bij tijd en wijle tot woonplaats strekt . We vinden namelijk op een paar zegelringen
de voorstelling van een god, die bezig is of to dalen om
een dergelijke fetisch in bezit to nemen . Op andere zegelsteenen is de heilige boom of pilaar gegraveerd, die aan
weerszijden bewaakt wordt door herten, leeuwen, wilde geiten
of draken, zooals dat tegenwoordig nog in de heraldiek gewoonte is . Ook op het beroemde relief van de leeuwenpoort to
Mycenae beschermen de leeuwen den heiligen pilaar, die
tusschen hen in staat.
Daar geen litterarische bronnen ons aangaande de
door de Mycenaeers aanbeden goden inlichtingen verschaffen
H o m e r u s kent zoo g oed als alleen de goden der naDorische periode
is het hoogst moeilijk iets omtrent
hen to weten to komen . Het schijnt, dat een mannelijke,
strijdbare zonnegod vereerd werd, die echter aan een
vrouwelijke godheid ondergeschikt was . Hun waren de
duif, het rued en de leeuw heilig . Of die goden in den
godsdienst der latere Grieken zijn overgenomen en, zoo
ja, onder welke namen, is moeilijk to zeggen . De godin
is wellicht to identificeeren met Rhea-Cybele, een aardgodin, die volgens de Grieksche mythologie Z e n s op
Creta zou hebben ter wereld gebracht en in geheel VoorAzie onder razende dansen en opwindende muziek werd
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zegelring uit Mycenae afgebeeld . Opmerking verdient, dat
van een dergelijk godenpaar, waarbij de man als ondergeschikte, zoon of minnaar, fungeert, nog bij verscheiden
volken in het oostelij k bekken der Middellandsche Zee de
sporen worden aangetroffen . We mogen veilig aannemen,
dat we hier met een primitief stadium van eeredienst to
doen hebben, dat later door de godsdiensten der historische
volken, in de eerste plaats der Grieken en Semieten, is
verdrongen .
Ik zeide zoo even, dat de Mycenaeers geen g odenbeelden aanbaden . Geheel waar is dat echter niet . Juist
in den Myceenschen tijd begint de fetischdienst to verdwijnen om plaats to maker voor die van beelden in
men schelij ke gedaante . Een aardig bewij s daarvoor leveren
de vondsten in het paleis van Cnossus. In een zeer oud
heiligdom, nog in Minolschen tijd gesticht, kwamen drie
kleine terracottazuilen to voorschijn, op ieder waarvan een
duff is neergestreken . Die duiven stellen wellicht het
goddelijk wezen voor, dat in den pilaar zijn intrek neemt .
Maar hoe dit ook zij, zooveel is zeker, dat geen audere
voorwerpen in de kapel godsdienstige vereering genoten
dan juist die drie zuilen . Nu werd in een ander gedeelte
van het paleis een tweede heiligdom aangetroffen, wel van
zeer g Bring e afmetingen
de oppervlakte is niet meer
dann twee vierkante meter
maar dat overigens zoo uitstekend was geconserveerd, dat elk voorwerp nog precies
de plaats innam, waarop het voor een goede 3000 jaar was
neergezet . Het zal een paar honderd jaar jonger zijn dan
het eerste heiligdom. Behalve schalen, kruiken en een
paar beeldjes van offerende personen, stonden op een verhooging een drietal godinnen beeldj es, waarvan een met
een duif op het hoofd blijkbaar in navolging van de zooeven genoemde zuilen. Maar nog duidelijker komt het aan
het licht, hoe weinig men het waagde op het punt van
den godsdienst met het oude to breken, hierdoor, dat de
beeldjes slechts van boven de bustes van vrouwen vertoonen .
Van onderen eindigen zij in de van ouds heilige zuilvorm .
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Dergelijke beeldjes zjj*n er bovendien verscheidene in Hagia
Triada bij Phaestus gevonden 1).
Over het algemeen schijnen de tempels der Mycenaegrs,
evenals het zooeven besproken kapelletje, zeer klein to zijn
geweest . Op een muurschildering van Cnossus omringen
mannen en vrouwen zulk een tempeltje, zoodat we door
vergelijking de afmetingen vrij wel kunnen bepalen . filet
geheele gebouwtje zal misschien vijf meter breed en drie
meter hoog zijn geweest. Het bestaat uit drie van voren
geheel open kamertjes, waarvan het middelste boven de
andere uitsteekt . In die kamertjes zijn de heilige zuilen
geplaatst, 66n in elk der zijkamertjes, twee in de hoofdkamer in het midden . Een dergelijke inrichting vertoonen
vijf dunne gouden plaatjes, to Mycenae gevouden, van
eenige vierkante centimeters oppervlakte, waarop - hetgeen, voordat de muurschildering van Cnossus bekend was,
natuurlijk niet was begrepen - zulke tempeltjes gegraveerd
zijn . Alleen heeft hier de middelste kamer maar Mn heilige
zuil . Zoowel in Cnossus als in Mycenae staan voor of
naast de zuilen zonderling gevormde, tweepuntige voorwerpen, die volgens E v a n s de conventioneele voorstelling
zijn van de beide hoorns van een geofferd rund . Inderdaad
treffen wij ze bij zeer veel van de door de Mycenaeers
vereerde fetischen aan.
Laat ik eindigen met flog een bewijs to leveren, zooals
ik er reeds eenige meen gegeven to hebben, hoe steeds
meer door de laatste opgravingen het historische fond der
Cretensische mythen wordt blootgelegd . Hot is een overbekend verhaal, dat Theseus, een Atheensche koningszoon, den Minotaurus versloeg, die opgesloten was in het
zoogenaamde Labyrinth . Dit zou een omvangrijk gebouw
in de omgeving van Cnossus zijn geweest met kronkelende,
in elkaar loopende gangen, in een woord een doolhof,
waaruit voor den ongelukkige, die er zich eenmaal in had
gewaagd, geen redding meer mogelijk was . T h e s e u s kreeg
dan ook van A r i a d n e, de dochter van M i n o s, die liefde
1) Uit de jongste opgravingen to Cnossus blijkt, dat ook beelden
van goden ten voeten uit voorkwamen .
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voor hem had opgevat, een kluwen, waarvan hij het eene
einde aan den ingang bevestigde, en zoo slaagde hij er in
na het overwinnen van den Minotaurus weer naar buiten
to komen. Langen tijd hebben de geleerden hun hoofd
over dat raadselachtige doolhof gebroken . Men meende dat
,,Laburinthos" oorspronkelijk een Egyptisch woord was, dat
doolhof beteekende . Inderdaad spreekt Her o d o t u s van
een tempelgebouw in Egypte, dat niet minder dan 1500
vertrekken onder- en evenveel boven den grond telde, en
noemt dit Laburinthos . Die naam zou dan op het gebouw
van Cnossus zijn overgedragen . In werkelijkheid echter
is de toedracht van zaken juist omgekeerd . Laburinthos
is een Cretensisch woord, terwijl de Grieken den naam van
het Egyptische bouwwerk „Lope-ro-hunt" in het hun bekende Laburinthos hebben verbasterd . Want het is tegenwoordig uitg emaakt, dat Laburinthos de naam is geweest
van het paleis van Cnossus, waarover ik het een en
ander verteld heb . Ik zal trachten duidelijk to maken, op
welke gronden die overtuiging berust.
Reeds voordat Cnossus weer was opgegraven, hadden
taalgeleerden gezien, dat er waarschijnlijk verband bestond
tusschen Laburinthos en een woord „labrus," dat bij de
met de Oer-Cretensers verwante Cariers in gebruik was en dat
,,dubbele bijl" beteekent, een wapen, dat bij de Cariers zoowel als bij de Cretensers als heilig werd vereerd . De
uitgang-,,inthos" wordt in veel plaatsnamen gevonden van
G riekenland en van Klein-Azie, die flog uit voor-historischen
tijd dateeren. Nu wordt in het paleis van Cnossus die
dubbele bijl op alle mogelijke plaatsen aangetroffen o .a. in
een van de kapelletj es, waarvan ik zoo even sprak, gebeiteld
op de hoeksteenen van de voornaamste ingangen, op twee
groote vierkante kolommen, elk staande in een klein heiligdom, op de muren van een groote hal en verder op tal
van in het paleis gevonden voorwerpen . Het mag dus,
dunkt me, met volle recht heeten „Labru-inthos" of met
omzetting van r „Laburinthos" = ,het huis van de
dubbele bijl ."
Het was niet mijn bedoeling de verschillende brok-
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stukken van hetgeen ons omtrent de Oud-Cretensische
beschaving bekend is, to verwerken tot 66n afgerond geheel .
Daarvoor is, afgezien van de moeilijkheid om zulk een beeld
duidelijk in groote lijuen to ontwerpen, het oogenblik ook
nog niet aangebroken . Onze kennis is nog to lacuneus,
terwijl bovendien datgene, wat wij reeds meenden to weten,
bijna elken dag door nieuwe vondsten gewijzigd wordt . Zoo
bleek immers pas kort geleden, dat niet Mycenae en Tiryns
de brandpunten zijn geweest der Myceensche beschaving
maar Creta. Zoo trachtte voor eenige jaren een Duitsch
geleerde to bewij zen, dat de Mycenaeers goddelijke eer toekenden aan troonzetels, waarop de goden onzichtbaar
zouden plaats nemen . De tempeltjes van Cnossus met
hun heilige pilaren hebben hem in het ongelijk gesteld .
In Mycenae hebben de vorstelijke graven schatten aan
gouden kunstwerken en kleinoodien opgeleverd . Op welke
prachtstukken mogen wij dan niet rekenen, wanneer de
laatste rustplaatsen der veel machtiger koningen van
Cnossus zullen zijn ontdekt ! Eindelijk : wie weet, hoe
spoedig men het Cretensische schrift zal leeren ontcijferen
en welke wetenswaardigheden ons daardoor zullen ontsluierd worden.
Ik heb mij dus uit den aard der zaak moeten bepalen
tot een voorloopig verslag omtrent den stand onzer kennis .

Maar zooveel zal Loch, hoop ik, zijn duidelijk geworden,
dat Creta een der hoofdpunten is geweest, die de beschaving
op haar tocht van het Oosten naar het Westen heeft aangedaan en dat die beschaving op dat eiland een zeer bijzonder cachet heeft gekregen . In die nieuwe gedaante is
ze dan weer op Griekenland overgegaan . Wie belangstelling
gevoelt voor de vraag, hoe dit kleine stukj e aarde het
eerste cultuurland van de wereld is geworden, kan Creta
niet buiten beschouwing laten . Hierop alleen wilde ik het
licht laten vallen .

GEESTELIJKE EN KERKELIJKE GOEDEREN
DOOR

Mr. S . MULLER Fz .

D . G . Rengers Hora Siccama,
De geestelijke en kerkelijke goederen
onder het canonieke, het gereformeerde
en het neutrals recht . Eerste deel .

Het boek, welks titell ik hierboven afschreef, is een

merkwaardig werk . Een academisch proefschrift, waarmede
de schrijver voor eenige maanden zijn graad van doctor in

de rechten verkreeg aan de Utrechtsche hoogeschool ; Loch
telt reeds het eerste deel niet minder dan 768 bladzijden .
Reeds dit on gewone feit maakt indruk . Maar er is meer .
Het onderwerp, door den schrij ver behandeld, werd
reeds voor eenige jaren aan de orde gesteld door wijlen
den president der Utrechtsche rechtbank Mr . H . V e r L ore n
v a n The m a a t, die er een boek aan wijdde, dat op zijne
beurt niet minder dan 567 bladzijden telt, terwijl hij later,
als lid der Vicarie-commissie, de resultaten van dit boek
nog reader uitwerkte in een rapport, dat weder 568 bladzijden besloeg . De twee lijvige en zware publicaties van
den geleerden, in de rechtsgeleerde wereld met eere bekenden
schrijver hebben destijds de aandacht getrokken ; zijne conclusion gelden sedert ale gezaghebbend . De heer Sic c a m a is
thane nagenoeg op alle punten van belan g tot geheel tegenovergestelde resultaten gekomen als zijn voorganger . En
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laat mij dadelijk zeggen, dat hij mij voorkomt doorgaans,
ja nagenoeg altijd, het pleit gewonnen to hebben. Overweegt men, dat Mr. V e r L o r e n niet alleen, toen hij zijne
task aanving, beter voorbereid was dan zijn jeugdige navoiger,
maar dat hij er ook niet tegen op heeft gezien, om door
jarenlange studie in de archieven zijn onderwerp geheel
meester to worden, dan zal men mij toegeven, dat het
nauwelijks to betwisten succes van den jongen doctor
inderdaad zeer de aandacht verdient.
Laat mij hier bijvoegen, dat de volledigheid van het
door Mr . Sic c a m a bijeengebrachte materiaal werkelijk
eerbiedwekkend is,
dat het hem gelukt is, deze overstelpende massa van gegevens goed to ordenen en behoorlijk
to verwerken,
dat het geheele book, al is het ontegenzeggelijk wat zwaar en wat lang, buitengewoon helder is
en treft door juiste en scherpe redeneering
en ten slotte,
dat het betoog overal getuigt van groote onpartijdigheid,
to meer waardeering verdienend, waar de achter het proefschrift afgedrukte stellingen blijk geven van eene geprononceerde politieke overtuiging .
Zijn er dan geene schaduwzijden ? Inderdaad, die zijn
er. De compositie van het boek laat to wenschen over 1) .
En de schrij ver, die V e r L o r en's slordige uitgaaf van de
oude staatsstukken op zeer vele punters verbeterd heeft,
verbaast ons herhaaldelijk door zijne onjuiste, de documenten
onbegrijpelijk makende interpunctie, eenmaal zelfs (p . 287/8)
door het uitlaten van verschillende regel s of van een geheel
artikel van een staatsstuk .
Ernstiger grief heb ik tegen den toon, waarin het
boek geschreven is, en tegen de houding, door Mr. Sic c a m a
aangenomen tegenover personen, met wie hij het niet eens
1) Ik wijs op de belangrijke, maar in dit verband zonderlinge uitweiding over de subjectlooze rechten . Ook de telkens herhaalde incidenteele polemiek hindert ; eene principieele verdediging van des Schrijvers
standpunt tegenover dat van Mr . V e r L o r e n ontbreekt. Ook de bespreking van het regeeringsreglement van 1674 in het hoofdstuk over de
vicarieen is zonderling ; ten onreckte breekt de behandeling van de algemeene geschiedenis der geestelijke goederen of met 1586 . Zoo is er meer .
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is . Amusant is het, wanneer men dezen promovendus goedkeurende knikj es ziet uitdeelen aan professoren en mannen
van zekere reputatie,
wanneer men hem gadeslaat, als hij
de heeren aanmoedigend op den schouder klopt, als zij
(eenigszins tot zijne verbazing !) jets verstandigs gezegd
hebben . Amusant is het ook, wanneer men hem kortaf
hoort verklaren, dat eenn of ander hoogleeraar „sine ullo
dubio" ,beslist ongelijk" heeft, en wanneer hij dan zijue
tegenpartij dapper aanziet, blijkbaar in de meeuing dat hij
jets belangrijks gezegd heeft . Maar daarmede houdt het
amusante toch op, en onaangenaam wordt men getroffen,
wanneer men Mr . S i c c a m a tegen verschillende personen,
die serieuser verdiensten hebben dan hun hoogen leeftijd,
uitdrukkingen hoort bezigen als : ,verward", „absurd",
,,hopeloos duister" enz . enz. De omstandigheid, dat Mr .
Sic c a m a in den regel gelijk heeft 1), verandert ooze meening
over het harde van zijn oordeel niet . Het werd tot nog
toe niet geacht tot den goeden Loon to behooren, in een
wetenschappelijk betoog zich zoo heftig nit to laten ; indien
dit voortaan veranderd zou worden, kan ik niet inzien, dat
de verandering eene verbetering zou ziju . Ook op de publieke

wegen van wetenschap en literatuur behooren zij, die zich
fatsoenlijk gedragen, in eene beschaafde maatschappij veilig

to zijn voor overlast 2) . Intusschen, de zaak is vergefelijk.
De schrijver is nog jong, en het is ontegenzeggelij k, dat
in den regel de voordracht van het jongste geslacht zichh
onderscheidt door zekere luidruchtige volheid van klank,
die wij in onze jeugd ons niet veroorloofden . Men beweert,
1) Ik zeg : in den regel.

Want sommige opmerkingen tegen Mr .

V e r L o r e n schijnen niet vrij van zekere gezochtheid ; de geachte schrijver

drukte zich wel dikwijls min gelukkig uit, maar zijne bedoeling is toch voor

can goad verstaander meestal duidelijk . Ook schijnt het wel wat hard
den hear V e r L o r e n herhaaldelijk to verwijten, dat hij zeker archiefstuk

niet heeft gevonden, terwijl Mr . S i c c a m a profiteerde van de veel verbeterde ordening van dit deel van het Utrechtsche archief sedert Mr .
VerLoren's dood.
2) Ik heb zeker recht, om deze opmerking to maken, juist omdat ik

met waardeering erkennen mag, dat ik pers oonlijk er in de polemiek nog
al welletjes afkom .
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dat dit een goed teeken is, omdat de luidruchtigheid
spoedig verdwijnt, terwijl de volheid van klank blijft . Amen !
Vergunt mij thans, een kort overzicht to geven van
den rijken en veelsoortigen inhoud van het boek .
De eerste afdeeling (bijna 200 bladzijden) bespreekt
den rechtstoestand der geestelijke goederen vo6r de reformatie. Zij behandelt ontstaan en aard van de geestelijke
benefic~ion,
daarna de stichting van kerken en hare
veranderde verhouding, als gevolg van schenking aan verschillende geestelijke corporation, -- eindelijk het collatierecht en het beheer der beneficien,
om to besluiten met
eene uitvoerig e uiteenzetting van den rechtstoestand der
beneficien als zelfstandige stichtingen onder vigeur van
het kanonieke recht .
De tweede afdeeling, die de rest van het boekdeel
vult, bespreekt uitvoerig de gevolgen der reformatie voor
de geestelijke g oederen en hunne dientengevolge gewij zigde
positie . De schrij ver behandelt eerst de geschiedenis der
Utrechtsche reformatie,
daarna de algemeene maatregelen,
door de Staten van Utrecht met betrekking tot de geestelijke goederen genomen . Dan wordt de geschiedenis van
elke categorie dier goederen afzonderlijk besproken : de
kerken, de broederschappen, de vicarieen en de kloosters,
terwijl een afzonderlijk hoofdstuk gewijd is aan de regeling
der predikantstractem enten, die grootendeels uit de opbrengst
der geestelijke goederen zijn gevormd.
Dit is de hoofdinhoud van het boek . Maar daarbij
wordt de lezer telkens verrast door belangrijke opmerkingen en mededeelingen over onderwerpen, die indirect met
de hoofdzaak samenhangen en in het betoog to pas komen .
Zoo wijst de schrijver (terecht) op de analogie der wereldlijke leenen met de kerkelijke beneficien, wier rechtstoestand men somtijds door deze analogie treffend kan verduidelijken . Elders stelt hij in het licht, dat de Roomschkatholieke parochien nooit zijn opgeheven en voortbestaan
tot op den huidigen dag, behalve to Utrecht zelf, waar die
opheffing het gevolg was van bijzondere omstandigheden
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(p. 254 vlg., 384) . Dan weder verhaalt Mr . S i c c a m a van
de aanstelling der kerkmeesters door de buren der parochie,
en toont hij aan, hoe deze democratische inrichting (evenals bij de keuze van de stedelij ke besturen het g eval was)
allengs in de handen der magistraten gekomeu is (p . 351,
390) 1). En hij knoopt daaraan vast interessante mededeelingen over den oorsprong van het opperkerkmeesterschap der wereldlijke besturen (p . 379, 385, 390). Op eene
andere plaats treft de schildering van de hinderlijke geloofsvervolging door de veldwinnende gereformeerden ; men
verneemt van het standvastige verzet van prins W i l l e m
daartegen (p . 244) en van de reactie onder L e y c e s t e r' s
bestuur, dat vooral to Utrecht zeer revolutionnair ingreep,
in het van ouds bestaande . En zelfs op latere toestanden
werpen schrijver's onderzoekingen nu en dan een onverwacht, licht, zooals b .v . op de misbruiken vau hot stadhouderlooze tijdvak, toen het nepotisme zich deed gelden
ook bij het beheer der geestelijke goederen (p . 690) .
Slechts hier en daar deed ik een greep . Maar men
ziet het : de inhoud van het boek is ontegenzeggelijk belangrijk . Was het eohter inderdaad wenschelijk, was het
noodig, om zoovele honderden bladzijden to wijden aan
dit onderwerp, dat ten slotte Loch slechts van zuiver lokaleen beperkte beteekenis is? Immers al kondigt hot book
van Mr. Sic cam a zich aan als eene ,,historisch-j uridische
verhandeling, voornamelij k uit Utrechtsche geg a vens samengesteld", het is niet tegen to spreken, dat zijne dissertatie,
evenals de boeken van Mr. V e r Lore n, uitsluitend de
geschiedenis der Utrechtsche geestelijke goederen behandelt,
en dat het lijvige boekdeel, dat ons thans geschonken
wordt, die geschiedenis slechts tot aan de revolutie voortzet .
Inderdaad kan ik niet tegenspreken, dat slechts enkele
1) Het aandeel der geburen in het beheer der kerken is echter eerst
betrekkelijk laat to niet gegaan, zooals een paar belangrijke registers van
de Utrechtsche Klaaskerk bewijzen . Nog tot 1770 toe blijken de geburen
althans opgeroepen to zijn, om met kerkmeesters to beraadslagen ; tot
1749 toe geschiedde de aanstelling der kerkelijke ambtenaars zelfs op naam
van ,kerkmeesteren en geburen ."

449
lezers het noodige geduld zullen hebben, om de drie dikke
deelen to doorworstelen . Ik wensch ook niet to beweren,
dat het doelmatig is en aanbevelenswaardig voor het vervolg, om eerst in twee dikke deelen eene zekere opvatting
van eene historische evolutie to adstrueeren, en daarna in
een dikker deel die g eschiedenis uit het teg enoverg esteld&
oogpunt to gaan bezien . Evenmin wensch ik op mijn
eerewoord to verzekeren, dat eenige meerdere beknoptheid
bepaaldelijk on gewenscht ware geweest . Maar met dat al
wil ik met nadruk verklaren, dat Mr . S i c cam a een zeer,
goed en een zeer nuttig werk heeft verricht, toen hij dit
boek schreef, en dat ik hartelij k hoop (en ook, hem kennende, vastelijk vertrouw), dat het toegezegde tweede deel
van zijne dissertatie ditmaal bij uitzondering niet in de pen
zal blij ven .

Want het boek heeft (men zal het nauwelijks gelooven)
belang zelfs voor de praktijk . Mr. V e r Lore n had met
tal van argumenten betoogd, dat de Utrechtsche geestelijke
goederen spoedig na de hervorming door de Staten geannexeerd zijn . De peer S i c c a m a beweert (en bewijst) daarentegen overtuigend, dat deze goederen althans tot aann
de revolutie, zij het ook onder toezicht der Staten, alsstichtingen zijn blijven bestaan, terwijl eenige zich zelfs
nog altijd in een eigen bestaan mogen verheugen . Welnu,
Mr. V e r L o r e n's boek heeft reeds nu en dan invloed gehad
op de jurisprudentie, en de nog altijd aanhangige questie
der vicarieen bewijst, van hoeveel belang eene heldere uiteenzetting van de geschiedenis der geestelijke goederen nog
altijd is, ook voor onzen tijd . Onbevooroordeelde lectuur
van Mr . V e r L o r e n's boek had mij reeds lang van de
onjuistheid zijner conclusion overtuigd. Uit de door hem
gepubliceerde stukken zelven was die onj uistheid to bewijzen ;
het was zeer gewenscht, dat zich iemand aangordde tot dit
noodige werk. Maar Mr . Sic c a m a deed beter : hij heeft
het geheele werk overgedaan en zoodoende allengs nog
veel nieuw materiaal ontdekt, dat de stellingen van Mr .
V e r L ore n steeds onhoudbaarder maakte. Zoo is dit boek
ontstaan, welks zwaarte althans het voordeel biedt, dat
O . E. V1 3
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het eerbied afdwingt ook van de outsiders en dus Mr.
V e r Lore n's betoog, dat indruk op hen maakte door het
gezag van zijn naam en door zijn buitengewonen omvang,
ook in hunne schatting evenaart .
Maar ook geheel afgezien van deze praktische overwegingen, schijnt het mij zeer nuttig, dat Mr . Sic c a m a's
boek, helderder en leesbaarder dan dat van Mr. V e r L ore n,
verschenen is . Het verspreidt nieuw licht over de geschiedenis onzer reformatie ; het verheldert bovendien in
menig opzicht onze kennis van middeleeuwsche kerkelijke
toestanden . Interessant is het, nu en dan zelfs boeiend,
om de langzame vervorming der middeleeuwsche stichtingen
under den invloed der hervorming gade to slaan . Mr.
V e r L ore n, geheel onder den invloed van zijn parti prix
dat de goederen tot staatseigendom maakte, zag alles iu
het licht van deze opvatting . In de middeleeuwen waren
de goederen volgens hem eigendom der Katholieke kerk ;
als die kerk gevallen is, hebben zij Been eigenaar meer ; de
staat raapt ze op. Dit is z4er eenvoudig,
to eenvoudig
om waar to zijn . Geheel anders, veel fijner en aannemelij ker is de voorstelling van Mr . S i c c a m a. Elk beneficie
is, zoo betoogt hij, eene stichting op zich zelf . Door de
reformatie heeft die stichting haar doel verloren . Voor
den souverein had dit eene reden kunnen zijn om ze op to
heffen ; doch zoolang het feit dezer opheffing niet duidelijk
aangewezen wordt, moet de stichting geacht worden nog to
bestaan (p . 514) . Maar er is meer : het blijkt duidelijk, dat
de Staten geene opheffing der stichtingen hebben gewenscht .
Nooit is hot hun doel geweest, iets nieuws to scheppen ; zij
hebben de stichtiugen slechts willen hervormen, in overeenstemming brengen met de geheel veranderde omstandigheden (p . 198) .
Deze stellingen schijnen mij volkomen juist . Alleen
door misverstaan van de toch zoo duidelijke woorden der
Staten kan men de door hen genomen maatregelen opvatten
als opheffings- en annexatie-decreten . Overtuigd ben ik,
dat de regeering nooit bedoeld kan hebben nieuwe formation
to scheppen ; altijd heb ik den indruk verkregen, dat zij de
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kerk van hare misbruiken wilde zuiveren, niet eene nieuwe
kerk stichten . Want de tegenstelling, die ons zoo duidelijk
schijnt, tusschen eene Roomsche en eene Protestantsche
kerk, bestond voor hen niet ; zij kenden slechts 44ne kerk,
die ontaard was en hervormd moest worden . Aan een overgang tot een ander kerkgenootschap dacht bijna niemand,
die zich bij de Iervormden aansloot . Het was dezelfde
geschiedenis, die zich later bij de opkomst der Remonstranten, van de Hersteld-Lutherschen, van de Afgescheidenen en van de Doleerenden zou herhalen ; eerst langzamerhand zijn de Hervormden zich gaan gevoelen als leden
van een nieuw kerkgenootschap . Pus moesten ook de
katholieke stichtingen alle behouden blijven ; zoo eenige
daarvan later zijn to niet gegaan, dan is dit to wijten aan
geheel andere oorzaken. Het is waar, van de goedbedoelde
hervormingsplannen der Staten is dikwijls niet veel terecht
gekomen ; dit is to betreuren, maar voor het bestaan der
stichtingen is dit onverschillig . Volkomen gelijk heeft m .i .
Mr. S i c c a m a, wanneer hij eenmaal (p . 515 noot 1) opmerkt, dat ,zelfs wanneer men de vicarie-inkomsten besteedde
ten behoeve van een ,stierbulle", in plaats van een vicaris,
er rechtens van een gereformeerde vicarie to spreken is",
„zij het dan ook", voegt hij er ironisch bij, ,niet van een
,christelijk-gereformeerde ."
Van de gelegenheid, die zich hier ongezocht biedt,
wensch ik nog gebruik to maken om twee questies to bespreken, die mij persoonlijk aangaan . In den loop der
,jaren heb ik meer dan eens onderzoekingen gepubliceerd
over onderwerpen, die vallen binnen het door Mr . Sic c a m a
gekozen bestek ; herhaaldelijk heeft dan ook de schrijver
mij op zijnen weg ontmoet . Gelukkig blijken wij het op
nagenoeg alle belangrijke punten eens to zijn ; het verheugt
mij, dat de conclusion, waartoe ik gekomen was, door Mr .
Sic c a m a's onderzoek, geheel onafhankelijk van het mijne,
zoo belangrijk versterkt zijn. Wel verschillen wij somtijds
en geeft dit verschil aanleiding tot polemiek ; maar die
polemiek betreft in den regel details of questies van redactie,
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to onbelangrijk om daarmede het publiek lastig to vallen .
Slechts op twee punters van belang is er tusschen ons bepaald verschil van gevoelen, en daarover wensch ik enkele ,
opmerkingen to maken .
.Bet eerste punt betreft het ontstaan van vicarieen .
Vroeger had ik eenmaal betoogd, dat een zoogenaamd
officium eerst door 's bisschops mortificatie een beneficium
werd. De heer Sic c a m a geeft dit toe (p . 20 vlg.) ; maar
hij merkt op, dat de reden daarvan nziet is (zooals ik beweerd had), dat eerst door de mortificatie de stichting
perfect werd . Dat was zij, zegt hij, reeds v66r de mortificatie, die alleen ten doel had, de stichting en hare goederen
onder het geestelijke recht to brengen . Zoo men een niet
gemortificeerd officium geen beneficium noemde, dan geschiedde dit alleen, omdat men niet gewoon was eene
stichting met wereldlijke goederen met then naam aan to
duiden . Ik wil de gelegenheid aangrijpen om to verklaren,,
dat deze opvatting der zaak, steunende op eene juistere
interpretatie der formulieren, mij voorkomt volkomen juist
to zijn. Ik doe dit, omdat de zaak van eenig praktisch
belang is met het 'oog op de aanhangige Vicariewet 1) .
Het andere punt kan ik daarentegen volstrekt niet
toegeven . Het betreft de inbezitneming van het groote
kapittelhuis ten Dom door de stad Utrecht voor hare
Illustre school . Heeft ook dit punt nog zooveel belang,
dat het eene afzonderlijke bespreking eischt ? Praktisch
zeker niet : sedert de Utrechtsche hoogeschool rijksuniversiteit werd, is het beheer van het kapittelhuis ten Dom
gekomen aan den Staat, die tevens eigenaar is der kapittel
goederen . Maar de vraag heeft bijzonder belang voor de
beoordeeling van het standpunt van Mr . S i c c a m a, die
zeer stellige begrippen heeft omtrent de rol, door „de
overheid" in de questie der geestelijke goederen gespeeld .
1) Althans indien de schrijver het met mij eens is, dat de den

collatoren door de Staten gelaten vrije beschikking over 213 der vicarieen
(na aftrek der tertien) toch altijd beperkt blijft door den fundatiebrief, en

dat de regeering de bevoegdheid heeft, door haar recht van aggreatie
dsarop toezicht to oefenen.
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nog even toe to lichten .
In 1634, bij de oprichting der Illustre school, was de
stad Utrecht verleg en om lokalen voor de gehoorzalen
harer nieuwe stichting. Na overal rondgezien to hebben,
vestigde hare aandacht zich ten slotte op het groote kapittelhuis ten Dom ; de magistraat zond dus kort en goed bevel
aan den deken, om toegang tot de zaal to geven aan stadswerklieden, die last hadden om ze door een muur in twee
auditoria to verdeelen . Het kapittel weigerde en zocht
overal hulp ; maar ten slotte, toen niemand den magistraat
aandorst, moest het toegeven . Bij de overeenkomst met
de stad behield het kapittel alleen de bevoegdheid, om
over zijne zaal to beschikken voor zijne tiendverpachtingen ;
overigens is het gebouw in beheer gebleven bij de stad
tot aan de opheffing der Utrechtsche hoogeschool door
Napoleon.
Ik heb dit geval gequalificeerd als ,geweld", en ik heb
eene verzwarende omstandigheid gezien in het feit, dat het
g eweld gepleeg d werd door het hoofd der rechterlijke
macbt zelf. Mr. S i c c a m a daarentegen is van oordeel, dat
de Utrechtsche magistraat volkomen correct handelde . Het
was, zegt hij, eene administratieve, geene rechterlijke
questie ; immers de eig endom van het kapittelhuis bleef bij
het kapittel berusten 1) . De ,overheid" echter, als opperste
in kerkezaken, was bevoegd de bestemming der geestelijke
goederen to regelen ; zij deed ditmaal niets anders dan zij
na de hervorming herhaaldelijk en terecht gedaan had,
toen zij de katholieke kerken (,,de kerken etc .," zegt Mr.
S i c c a m a handig, p . 403) aan de hervormden toewees .
Allereerst schijnt het mij gewenscht, duidelijk to onderscheiden tusschen de ,,overheid" en den souverein . Het is
zeker, dat de Staten der provincien, die sedert 1581 als
de souvereinen golden, als ,vaststellers van het recht"
(p. 514) bevoegd waren, om bij de wet de bestemming
een er stichting to veranderen, ja om ze op to heffen en
1) Toegegeven . Mijne qualificatie van het gedrag van den magi .
straat als „roof op den openbaren weg" was onjuist .
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hare goederen tot staatseigendom to verklaarn . Het is mij
echter niet bekend, dat de Staten zich ooit het recht hebben
toegekend, om zonder vaststelling van zulk eene wet eenvoudig to gelasten, dat eene stichting een bepaald aangewezen goed voor een ander doel zou gebruiken, dan waarvoor het bestemd was .
Doch dit geval deed zich hier niet eens voor . Want
niet de souverein trad hier op, maar de stedelijke overheid,
die geenszins souverein was . Mr. S i c c a m a verklaart, dat
deze questie hier niet aan de orde is ; maar ik kan dit niet
toegeven . De stad Utrecht had altijd, zij het ook al pruttelend, den bisschop als haren heer erkend, en sedert de
optreding der Oostenrijkers had zij minder dan ooit aanleiding gehad, zich zelve souverein to wanes . Toen de
Staten, vrij wat minder machtig dan de Oostenrijkers, hunne
plaats hadden ingenomen, heeft zij echter al spoedig op
nieuw zekere vage pretension doen hooren omtrent hare
souvereiniteit in eigen kring . Zoo heeft zij bepaaldelijk den
eisch gesteld en weten door to zetten, dat de door de Staten
uitgeschreven belastingen in de stad niet van staatswege maar
van stadswege zouden worden gelnd, terwijl zij zich dan
bereid toonde, uit de opbrengst haar aandeel in de provinciale lasten to voldoen . Deze eisch was verklaarbaar uit
de ou de positie der stad als imm uniteit . Maar geheel iets
anders is de aanmatiging door den magistraat van rechten
tegenover de binnen zijne muren gevestigde kleinere immuniteiten . Het is waar, dat de magistraat na de hervorming
is begonnen, die immuniteitsrechten to negeeren, en dat
zij dat streven heeft doorgezet . Maar zelfs als men die
immuniteiten opvat als gewone stichtingen zonder immuniteitsrecht, dan nog schijnt de magistraat, die geen souverein was, niet bevoegd haar de wet voor to schrijven en
ze to dwingen tot iets, dat in strijd was met hare bestemming.
Het is waar, de raad heeft de goederen der Minderbroeders en Predikheeren in het belang der openbare orde
en rust in bewaring genomen en ze ten slotte verkocht en
geannexeerd (p . 627 noot 2, p . 628) . Het is waar, de Staten

455
hebben den magistraat ten dezen „zijn gang laten gaan"
(p. 629) . Maar ik voor mij zou niet gaarne uit deze feiten,
voorgevallen midden in de revolutionnaire verwarring, willen afleiden, dat de stad recht had aldus to handelen (p .
623) en dat dit recht door de Staten was erkend . Wil
men bewijs ? In denzelfden tijd handelde de stad geheel
anders met het Regulierenklooster (p . 630 vlg .) . Zij schonk
het gebouw aan het Weeshuis (p . 630) ; maar zij verzocht
d e Staten, om ook de kloostergoederen aan het gesticht to
schenken . De Staten dif culteerden ; het is eigenaardig to
vernemen, dat de stad toen verklaarde „te persisteeren bij
de gifte" der goederen . Maar later heeft de magistraat
deze „gifte" toch flog een s herzien en zich vergenoegd, de
goederen to stellen „onder administratie van" regenten
van het Weeshuis . En daarbij is het gebleven . Mr. S i cc a m a verklaart (p . 632), dat „de overheid" „beschikt"
heeft, en hij schijnt to meenen, dat alles in orde is . Ik
daarentegen ben van meening, dat uit deze geschiedenis
zonneklaar blijkt, dat „de overheid" over haar „recht van
beschikking" volkomen onzeker was en dat de souverein
zich er gemakshalve buitenhield 1) .
Maar de peer Sic c a m a beroept zich op eene andere
bevoegdheid van den magistraat . Als opperste in kerkezaken had hij het recht, om to beschikken over de kerkgebouwen en hunne bestemming to regelen . Het zou
wellicht niet gemakkelijk zijn, deze bevoegdheid van den
magistraat to bewijzen ; maar ik wil ze zonder debat toegeven . Toegeven voor de parochiekerken,
des hoods zelfs
voor de kapittel- en kloosterkerken (wat mij echter veel
meer betwistbaar schijnt 2) ). Wat is dan echter nog gewonnen
1) Nog sterker in 1674 . Toen toonde de souverein zich zelfs volkomen zeker van zijn beschikkingsrecht, daar de Staten, ten nadeele o .a.
van de stedenz, beschikten over zekere geestelijke goederen binnen de stad
ten bate van den pries van Oranje (p . 599) .
2) Deze questie schijnt mij toch samen to hangen met eene andere
vraag : of namelijk de kapellen en kerken van kloosters en kapittelen al
dan niet beetemd waren voor den openbaren dienst . Stellig waren zij
iii de eerste plaats bestemd voor den eigen dienst der kloosters en kapit-
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voor de zaak, die ons bezighoudt ? De inmenging van den
magistraat Loch gold in casu niet de kerk van het Domkapittel, maar zijn vergaderlokaal . De souverein (de Staten)
had het voortbestaan der kapittelen goedgekeurd ; hij was
er z6bverre van daan, om dat bestaan ong eoorloofd to
oordeelen, dat hij zelfs meer dan eens besloten had, de
mannenkloosters to reformeeren tot kapittelen (p . 284, p . 626,
p. 629) . Het Domkapittel bestond dus volkomen terecht ;
het behoefde voor zijn bestaan zijne zaal : de stad zelve
heeft dit erkend door aan de heeren ten slotte in bepaalde
gevallen het medegebruik to gunnen . Hoe ter wereld is
het dan to rechtvaardigen, dat de magistraat, niet in een
revolutietijd, maar meer dan eene halve eeuw nadat de
revolutie haar beslag gekregen had en de zaken haren
wettigen loop hernomen hadden, plotseling optrad met den
eisch, dat het kapittel een deel van zijn vermogen zou
bestemmen voor een geheel ander doel dan waarvoor het
gesticht was
Daarbij komt nog iets . De magistraat vergenoegde
zich g eenszins met voor een deel van het kapittelverm ogen
eene andere bestemming aan to wijzen ; al liet hij den
eig endow van het g ebouw intact, het beheer daarvan n arm
hij voor zich . Het is waar, ook hiervoor was een precedent .
In 1613 had de stad ingegrepen in de administratie der
begijnenconventen en zich het beheer daarvan feitelijk
aangematigd. De heer S i c cam a geeft zich moeite om to
betoogen, dat ook toen in de eig endomsquestie niets veranderd is, al is meer dan eene halve eeuw later annexatie
het eindresultaat geweest . Hij heeft volkomen gelijk . Maar
er zijn tusschen de beide gevallen twee belangrijke verschillen . De verandering in het beheer der begijnenconventen was door de maters geprovoceerd door de voortdurende
ontduiking van het verbod van uitoefening van den Roomtelen zelven . In vele (niet in alle) word ook hot publiek toegelaten ; maar
bestond daartoe eenige verplichting ? Is het zeker, dat de kloosterlingen
en kanunniken tegenover het verbod van uitoefening van den Roomschen
godadienst door den magistraat, niet konden volstaan met sluiting der
kerken voor het publiek, dat er strikt genomen niets to maken had?
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schen godsdienst ; de magistraat, opperste in kerkezaken,
werd this genoodzaakt tot den maatregel, die noodig scheen
om zijn verbod to handhaven . Toch achtte hij then maatregel zelfs in deze dringende omstandigheden z66 bedenkelijk,
dat hij daarop de goedkeuring van de Staten (den souverein)
verzocht . In 1634 was er van provocatie door het Domkapittel Been sprake, en de tusschenkomst der Staten
werd met nadruk afgeweerd .
Ik blijf derhalve van meening, dat de (stedelijke) overheid in 1634 hare bevoegdheid is to buiten gegaan ; ik zou
er kunnen bij voegen, dat de grenzen dier bevoegdheid, uit
antecedenten redeneerende, niet met volkomen stelligheid
aangewezen kunnen worden, en dat het wellicht voorzichtig
is, zich in Berg elij ke gevallen niet uit to laten met to
groote beslistheid .
Als van zelf kom ik zoo weder tot eene opmerking
van algemeenen aard, die ik ten slotte nog over Mr . S i cc a m a's boek wensch to maken . In den laatsten tijd is er
tusschen de historiei verschil van gevoelen geweest over
de vraag, of eene juridische opleiding voor een historicus
al dan niet noodig was . En men heeft elkander (niet altijd
met recht) verweten, dat de tegenpartij niet genoeg oog
had voor de voordeelen en de nadeelen van zulk eene opleidin g . Welnu, voor- en tegenstanders kunnen aan de
lectuur van Mr. S i c c a m a's boek hun hart ophalen ; want
zoowel de voordeelen als de nadeelen komen bij dezen
historicus, die uitsluite-nd juridisch gevormd is, duidelijk aan
het licht.
Laat mij eerst de voordeelen aanwijzen . Van het
wezen van een klooster hebben de meeste protestanten
zeer onduidelijke voorstellingen . De vrienden houden het
er voor, dat kloosterlingen niet veel anders doen dan in
eene kerk vertoeven en bidden ; de vijanden zijn van meening, dat zij den ganschen dag ledigloopen ,of erger" !
Deze meeningen nu zijn tastbaar onjuist . Moll deed in
zijne voortreffelijke kerkgeschiedenis een grooten stap in
de goede richting door de reg els der verschillende klooster
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orden uitvoerig to bespreken . Sedert wist men (of kon
men althans weten), wat de middeleeuwsche kloosterlingen
deden . Maar de positie van het klooster in het samenstel
van staat en maatschappij bleef met dat al onzeker . Eerst
het uitvoerige verhaal van de fundatie van een klooster,
door Mr. Sic cam a (p. 43) aan de akten zelven ontleend,
geeft van het ontstaan en de positie van deze stichtingen
een duidelijk beeld . Nog sterker komt dit uit met betrekking tot de kapittelen . Als men het uitnemende boek van
Moll heeft uitgelezen, heeft men van deze zonderlinge
lichamen nog zelfs geene flauwe voorstelling verkregen .
Mr. Sic cam a slaat weder den goeden weg in, door aan
de hand van de stichting sakte van het Amersfoortsche
kapittel de inrichting van zulk eene corporatie, zooals die
na eeuwenlange ontaarding geworden was, nauwkeurig to
beschrij ven (p . 114) . En de zeer eigenaardige veranderingen,
die plaats grepen bij de stichting van een kapittel in een e
parochiekerk, worden eerst door deze beschrijving voor den
oningewijde duidelijk 1) . Zeer interessant dus en ook zeer
nuttig !
Bij de behandeling der beneficien en hunne ontaarding
ten gevolge der hervorming wordt weder dezelfde voortreffelijke methode toegepast . De schrij ver construeert,
met groote scherpzinnigheid en met uitnemend gebruik
van het door hem verzamelde materiaal, het begrip beneficium zuiver juridisch uit de akten en gaat telkens na,
hoe de juridieke positie der stichting tengevolge van de
door de Staten genomen maatregelen veranderde . Uitstekend,
en ook zeer noodig ! Want alleen zoodoende wordt de
noodige vastheid en klaarheid van begrippen verkregen ;
1) Toch wil het mij schijnen, dat de schrijver de groote beteekenis
der verleening van een ,gigillum et area communis" aan een kapittel
(p . 114) niet volkomen duidelijk maakt . De „communis area" was niet
eene gezamenlijke „kilt", maar eene gezamenlijke kas ; de kanunniken
hadden geone afzonderlijke beneficien, maar genoten uitdeelingen uit het
gemeenschappelvjke kapittelvermogen . Het verleenen van de bevoegdheid,
om een gemeen zegel to gebruiken (in tegenstelling met partikulieren,
die elk hun eigen zegel gebruikten) was daarvan het gevolg, -- het bewijs,
dat er eene corporatie was ontstaan .
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alleen zoodoende kan men zich een duidelijk en scherp
omlijnd beeld vormen van hetgeen een beneficie was en
van hetgeen de Staten bedoelden met hunne hervormingsmaatregelen.
Tot zoover heb ik niets dan lof . Maar er is eene
schaduwzijde, die ik zonder schroom kan aanwijzen . Zonder
schroom, want indien in deze „historisch j uridische verhandeling" het historische deel wat en souffrance is gekomen
tegenover het juridische, dan zal men zich daarover in eene
juridische dissertatie niet to zeer molten verwonderen. En
zelfs behoort men het in den schrij ver, die historisch geheel
niet voorbereid was voor zijne zware taak, hoogelij k to
waardeeren, dat zijn werk geene aanleiding geeft tot ernstiger bezwaren .
Inderdaad, veel bedenkelijker zaken had men kunnen
verwachten . De schrijver, zeer verstandig, valt niet in de
gewone strikken, waarin juristen zich wel laten vangen .
Hij theoretiseert niet ; hij laat de feiten spreken en leidt
daaruit den regel af. Ook voorzichtig is hij : niet tevreden
met de vermelding der bepalingen van ordonnantien en
reglementen, let hij ook op hunne uit voering, voordat hij
een oordeel velt . Nog meer, hij verklaart zich overtuigd,
dat generaliseeren uit den booze is (p. 206). Eene uitnemende methode dus ! Maar met dat al, er zijn bezwaren ;
de neiging tot systematiseeren speelt den schrijver herhaaldelijk parten. Hij vergeet, dat middeleeuwsche scribenten niet alien geleerde juristen waren en dat zij dus
wel eens het spoor bijster raakten in de oneindige varieteit
der verschijnselen van het middeleeuwsche leven . En zoo
wekt hij wel eens, terwijl hij zijne scherp bepaalde stichtingen streng juridisch ineenzet, het vermoeden, dat zijne
voorstelling wat wager en uniform is, dat de werkelij kheid
rijker en grooter verscheidenheid van vormen zal hebben
g eboden dan hij ons last vermoeden .
Ernstiger wordt dit bezwaar, wanneer de overgangstoestanden na de hervorming aan de orde komen,
toestanden, uit den aard der zaak wisselend en onzeker,
ontstaan in een omwentelingstijd vol verwarring en strijd,
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toen de bedoelingen der machthebbers veelal werden tegengewerkt en onvolkomen uitgevoerd . In dezen chaos wil
des schrijvers juridisch gevormde geest volstrekt orde en
regel scheppen . Het gelukt hem, een systeem to vormen ;
wij ontvang en. een sterken indruk ; het wordt ons z4er
duidelijk, wat de regeering bedoelde. Dit is nuttig ; want
het geeft ons een houvast, een vaste basis voor ons oordeel,
een toetssteen, waaraan wij de beteekenis der feiten kunnen
waardeeren . Evenwel, het hooge woord moet er uit : de
voorstelling is wat eenzijdig. Het is niet altijd geschiedenis,
wat de schrijver ons geeft . Moeielijk kan hij gelooven aan
inconsequenties in de handelingen der overheid ; alles sluit
volmaakt, al to volmaakt. Wij krijgen soms den indruk,
dat het bijna to mooi is en dat de schrijver het al to goed
weet . Hij hecht er bij zondere waarde aan, hij schijnt gelukkig, als de zaken „formeel in den haak" zijn 1) . Tastbare
onoprechtheden neemt hij voor ernst, wanneer ze overeenkomen met het door hem aangenomen systeem . Eene
enkele maal verwringt hij zelfs de feiten, om ze to doen
passen in het leader zijner beschouwingen . Ik herinner
b.v . aan de stelling (p . 122/3), dat een huurcontract, verklarende dat een huis „ad ecclesiam pleno jure spectat et
pertinet", niet zou bewijzen, dat het huis als eigendoin
der kerk werd beschouwd, omdat ,toebehooren" niet uitsluitend aan eig endom srecht doet den ken, aan de redeneering op p. 752, waar de schrijver betoogt, hoe de
bewering, dat zekere goederen ,gespecteert hadd en" aan
zekere kloosters, Loch eigenlijk niet strijdt met de beschouaan
wing dier kloosters als nog bestaan.de corporation,
de stelling (p . 751), dat de uitdrukking ,goederen der
bagynenconventen ende andere stadtsmiddelen" niets zou
bewijzen voor de aanmatiging van eigendomsrecht door de
stad,
aan de verklaring eindelijk (p . 413), als zou de
1) Alleen zoo schijnt het b .v . to verklaren, dat Mr . S . van meaning
is, dat (p . 694) ,in het wezen der zaak" het lot der Malthezerorde het ;
zelfde was ale dat der Duitsche orde . Ik zou integendeel willen zeggen
„formeel" was haar lot hetzelfde, maar ,in jlet wezen der zaak" gansch
verachillend .
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bewering, dat zij geschiedde ,ter fortificatie-behoef" en uit
oorlogsnoodzaak, terwijl men hoogstens de materialen kan
gebruikt hebben tot reparatie van den stadsmuur 1), maar
de opbrengst daarvan toch in de eerste plaats bestemd
werd tot betaling der stadsschulden .
Allons done ! zijn wij geneigd schouderophalend to
zeggen : laat ons ernstig blij ven ! Het is niet noodig, elke
handeling van een revolutionnair bestuur juridisch to verklaren 2) . Laat ons bedenken, dat de Staten inderdaad wel
iets anders to doen hadden dan zich het hoofd to breken
over de juridische constructie hunner handelingen . Laat
ons volmondig toegevenn, dat de beginselen, die wij meenen
to mogen afleiden uit de door de regeering over het beheer der kloostergoederen genomen maatregelen, lang niet
altijd consequent werden toegepast (p . 634, 640) 3), en laat
ons verder, gevoelend dat wij ,niet staan op al to vasten
grond", herhalen : „non omnium, quae a maioribus constituta
sunt, ratio reddi potest" (p . 499) . Laat ons ook ronduit
erkennen, dat er dikwijls welstaanshalve zekere argumenten
gebruikt ziju, die slechts diendenn pour le besoin de la cause
1) Men vergelijke op p . 453 ;4 de geschiedenis van de afbraak der
gasthuizen buiten de poorten, die waarlvjk geschiedde ,ter forticatie-behoef", opdat in de voorsteden geen vijand zich in de gebouwen nestelen
zou, en waarbij volstrekt niet altijd de materialen door de stad genaast
werden, wat trouwens geheel niet door de belangen der defensie geeischt werd .
2) Evenmin die van een ,overheid" in nijpenden geldnood, zooals
de Utrechtsche magistraat na het vertrek der Franschen ! Het is vermakelijk de verlegenheid to zien van onzen jurist, als hij de opheffing der
begijnenconventen in 1674 bespreekt (p . 757 vlg.) . Hij begint met to
verwaaren, dat deze gestichten „geen vaste pieuze bestemming" meer hadden,
alsof niet na als voor de hervorming de prebenden geregeld vergeven
waren ! En over het feit der opheffing aarzelt hij, alsof niet de bepaling,
dat de rentmeesters ,het incomen sullen overtellen aan den tresorier, om
daarmede to voldoen de nodige lasten," alles zegt,
ook zonder juridische
constructie !
3) Omgekeerd maakt Mr . S . het zich soms to moeielijk. Als de
Staten den raad ,zijn gang laten gaan" met betrekking tot de geestelijke
goederen, ziet hij daarin steeds eene erkenning van het recht der stad,
terwijl het toch dikwijls voor de hand ligt aan onmacht to denken, zoo
natuurlijk in den verwarden tijd .
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De historicus merkt zulke zaken op en redeneert ze niet
weg. De omstandigheid, dat „formeel alles in den hack is",
mag hem geen oogenblik verblinden voor den reeelen ondergrond der feiten . Want die reeele ondergrond is ten slotte
het belangrijkst,
het belangrijkst ook voor de kennis
van den tijd, die vooral niet beter was dan de onze en die
-ook niet minder dan de onze offerde aan den schijn 2) .
Utrecht, September 1905 .
1) Ik denk b .v . aan gevallen, als de voorziening in den geldnood
van land of stad wordt voorgesteld als een ,pius usus" (p . 689), -- en
aan het in 1614 voorgevallene met de broederschapsgoederen, toen de
magistraat zich, naar het mij voorkomt, liet leiden door politieke motieven .
2) In het voorbijgaan stip ik nog even aan een paar zonderlinge
beweringen, die mij in een historisch werk verbaasd hebben . P . 202 : de
Staten en zelfs de stedelijke magistrates zouden „reeds lang voor de
opstand tegen den landsheer een aanvang nam" in het bezit zijn geweest
van ,groote zelfstandigheid" . P . 231 noot : het College van de Nadere
unie zou identiek zijn met de Staten van Utrecht !

ONZE LEESTAFEL.
Bloemlezing uit de Gedichten van A 1 b r e c h t Rode nb a c h . L . J . V e e n . Amsterdam .
1k zou een bescheiden woord van twijfel wenschen to uiten
ten opzichte van de vraag, of bet goed gezien was van mej . Dr .
A 1 e i d a N ij l a n d, daze met zorg en smaak door haar bij eengegaarde bloemlezing van R o d e n b a c h s gedichten to doen voorafgaan door H u g o V e r r i e s t s schets van den dichter .
Voor velen onzer zal, hoezeer wij en den veelzijdigen ernst
en de zangerigheid van den leerling, en daarnaast de fijne waardeeringsgave van den meester bewonderen, Pastoor V e r r i e s t
al to enthousiast zijn in zijne waardeering : zijn woorden van lof
en liefde klinken wat schel bij Rode n b a c h s lied, en zij ontnemen ons iets van de door dezen gewekte stemming . Of zou bet
zij n dat naar onzen smaak ook to veel over den Leeuw van
Vlaanderen kan worden gezegd ?
Natuurlijk is hiermede geen woord ten kwade van het bundeltje
zelf geuit . R o d e n b a c h s schoonste verzen ontbreken hier niet .
Evenmin dat voorname lied „de Zwane"
Des hemels spiegel, mild en frisch
de lucht in 't ronde lavend,
daar ligt de vijver maagdelik schoon
in stillen zomeravond . . .

als die zuivere schoongebouwde verzen uit ,Mozes verlost"
Hot waren bruine maagden van 't gezengde Egiptenland,
met groot zwart oog vol hello vonkelingen,

of de magistrale teekening van den Walkyrenrit, die met een
pennestreek den ganschen hemelboog beschrijft
De Speremeiden rijden onder 's hemels hal .

,,Albrecht Rode n ba c h' s poezie wordt weinig gekend in
Noord-Nederland . Zijn stem klinke ook hier" schrijft mej . N ij 1 and .
Wie zou then wensch niet deelen ? Gazelle en Rode n b a c h -hoe vaak deed hun zangerig lied ons de verzuchting slaken : ,Dat
er althans op bet gebied der poezie geen grens tusschen Noorden Zuid-Nederland bestond !"
K. K .
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Wintertijd door J. van O v e r l o o p . Rotterdam, M e i ndert Boogaerdt Jun .
,.Wintertijd" noemt J. v . 0 v e r loop dit boekje ter eere van
de laatste der acht schetsen in zijn bundel vereenigd . Blijkbaar
is deze laatste vertelling zijn lievelingskind, en dat verwondert ons
niet, want uit het sneeuwlandschap waar hij het zag geboren worden
rijst door zijn vertellingskunst het sprookverhaal zeer gracieus omhoog. Maar ook dat hij naar deze laatste schets den ganschen
bundel benoemde is niet zonder reden geschied . Er ligt wintersche
koude over de oppervlakte van de meeste dezer met getemperd
realisme geschreven verhalen. Het levee der arbeiders, boeren,
sj ouwers, matrozen uit het land van Antwerpen, droevig van eentonige, door slechts weinig echte blij heid vertrooste armoe, wordt
nog treuriger onder de sobere, wintersche verlichting waarin van
0 v e r i o o p het meestentijds ziet . Lachend is hier de Vlaamsche
kunst niet meer. Doch de winterkou ligt - als de sneeuw in 't
laatste sprookje - slechts over de oppervlakte . In de teekening
straalt door het grauwe grijs heen des schrijvers eerlijke liefde en
warme deernis, die geene veelheid van woorden noodig hebben
K. K.
om ons to treffen .
Moderne Sprookjes van 0 s c a r W i 1 d e naar het Engelsch
door Marie van O o s t e r z e e. Baarn, Hollandiadrukkerij .
De Hollandiadrukkerij geeft door deze Hollandsche editie van
0 . W i 1 d e's Sprookjes een bewijs van goeden smaak en ondernemingsgeest . Beter, d . i . met meer zorg voor het bewaren van de
poezie en den zachten humor der Sprookj estaal van het origineel kon
Wilde's werk niet licht vertaald worden, dan door Mej . v. 0 o s t e rz e e is geschied . Het is een genot deze Hollandsche overzetting
to lezen in den fraaien lettervorm voor dit boek gekozen en zeer
belangrijk wordt dit genot verhoogd door de fijne en uiterst karakteristieke teekeningen waarmee de zorgvuldige pen van den Heer
Gust. v . d . Wall P e r n e de moderne Sprookjes heeft geilluK. K.
streerd .
Jacob Wassermann . Alexander de Groote to Babylon . Roman uit het Duitsch door J . F a b r i c i u s Jzn .
Bussum . J . A . S l e e s w ij k .
De figuur van den grooten A l e x a n d e r zooals de geschiedenis
die doet kennen was voor de fantasie der na hem komende ge-
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slachten nog niet romantisch genoeg. Uit de anecdoten zijner tij dgenooten groeide reeds in de derde eeuw na Christus de Alexanderroman, en de roman werd in de middeleeuwen tot vruchtbare nu
hier dan daar in telkens wisselenden vorm verschijnende Alexandersage . Wil nu J a c o b W a s s e r m a n n de fantastische en evenmin
aantrekkelijke als begrijpelijke gestalte, die zijne ongebreidelde
verbeeldingskracht uit de oude A l e x a n d e r figuur moist to scheppen,
door den lezer gewaardeerd zien naar den maatstaf then men aan
de sagendichting aanlegt, dan kan niemand tegen zijne .,Umdichtung" bezwaar maken . Maar er is keel kans dat de argelooze lezer
dezer Nederlandsche vertaling op een dwaalspoor wordt gebracht
en niet begrijpt dat hij hier met een verdichten Alex a n d e r to
doers heeft . Immers, de Heer F a -b r i c i u s, die dit boek -- waarom
eigenlij k ? -- op verdienstelij ke wij ze heeft vertaald, roemt het in
W a s s e r m a n n, dat hij „de moeite heeft genomen al die geschiedkundige gegevens to verzamelen die hem niet mochten ontbreken ."
Men zou zoo zeggen, dat is wel de eerste moeite die de schrijver van
een historischen roman verplicht is to nemen . Maar de heer F a b r ic i u s verzwij gt dat Wassermann zonder eenig onderscheid to
maken tusschen de waarde zijner gegevens met de meest denkbare
willekeur de historie naar de eischen zijner fantasie aanvult, verandert,
verwaarloost en onder de bekende namen, A I e x a n d e r, H e p h a es t i o, A r r i d a e u s enz ., droomgestalten schept, die met de „historisch
gegeven" personen nauwlijks meer dan den naam gemeen hebben .
Een gelukkig gevolg zou de lectuur van dit boek kunnen
hebben . Hot is denkbaar dat een lezer, verward en vermoeid door
de „farbenprachtige" overlading der verdichte tafreelen, zich afvraagt : wat is er van dit alles waar ? Laat zoo iemand eens ter
vergelijking eene vertaling van P l u t a r c h u s' Alexander ter hand
nemen . Hij zal een sympathieker, begrijpelijker en historisch juister
beeld van Alexander uit de lectuur meebrengen dan uit dezen
,,historischen roman ."
K . K.
F. Buitenrust Hettema. Uit alle de Wercken van
Jacob Cats. K e m ink en Zoo n . Utrecht, 1905 .
Dit is een aardige uitgave, vrucht van een nauwgezette, onpartijdige keuze uit Cats' werken, waarin de verzamelaar even
thuis is als in de literatuur over onzen populairsten dichter, Daarbij
is deze bloemlezing verlucht met hier en daar een reproductie van
de aardige plaatj es, die de oude drukken versierden, en met C a t s'
bekende portret door M i e r e v e 1 d, waardoor ze iets van de charme
0 . E . VI 3
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dier oude boekj es vereenigt met 't handige eener nieuwer uitgaaf.
En dus was dit nu echt een prettig boekje voor iedereen
wilde
't nu maar niet zoo allernieuwst zijn !
Tenminste mij, die toch volkomen instemde met de gedachte
ervan, deed die vereenvoudigde spelling en vereenvoudiging-commandeerende stijl van deze Inleiding -- een inleiding nog wel op
den breeders, vaderlijken Cats -- een beetje komisch aan : „Cats,
Vader Cats, de populairste schrijver in de Nederlanden, in de
XVIIe eeuw. Zijn werken de tweede huisbijbel . Hij-zelf minder
over zijn werk denkend als aanzienlik en gering, geleerd en eenvoudig, Katholiek als Protestant (lit hoog stelde en prees . Hij,
niet Provincialist, maar Groot-Nederlander, vol idealen, is romanticus, maar door de praktijk en ervaring tot hat realisme van het
levee gedwongen . Gelovige door opvoeding en eigen leven, vol
krachtige natuur, maar in God, schrijft zich uit voor zijn medegenoten ."
En lachend 't boekj a doorbladerend zag ik Cats meesmuilen
Daer is geen mensch soo wel geleert,

Noch om sijn kunst soo hoogh ge-eert,
Daer is niet een soo wijsen man,

Hoe veel by weet, of wat by kan,

Die niet een geckjen by hem voedt,
Of binnen in sijn mouwe broedt ;
En siet ! dat wilder dickwils uyt

Oock daer het dickmael niet en sluyt .
Maer waerom hier toe meer geseyt
Of met reel woorden uyt-gebreyt ?

(bl . 113) .

Dit nu daargelaten - met een goed geweten kan Dr . B u i t e nInleiding besluiten :, ik
hoop in daze Verzameling vader C a t s recht to hebben gedaan ."
want dat heeft hij gedaan, met inzicht en met liefde .
En zoo mocht hij op 't schutbiad van zijn boekje frankweg
zetten Cats' Papieren Kint

r u s t H e t t e m a zijn waarlij k orienteerende

Acht ghy met dit geschrift mijn tijt verquist to wesen,
Soo quilt noyt uwen tij .t met dit geschrift to lesen .
Of houje mijn verstant niet wel to zijn besteet,

Soo geeft u sinnen werck daer ghy yet beters weet ;

wel wetende, dat, nu de vraag naar kunst voor hat yolk toeneemt,
er voor Cats' Werken ook weer gunstiger dagen aanbreken dan
wel eons vroeger, en dat men zijn Inleiding en Verzameling lezende
's schrijvers work en eigen tijd bier zullen houden ,wel besteet" .
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een serie Vit en over Onze Schrijvers door Dr. F . B u i t e n r u s t
H e t te m a
een belofte, wier vervulling we gaarne tegemoet zien .
G . F . H.
K a r e l van den 0 e v e r, Kempische Vertelsels . Bij V .
D e l i l l e, Maldeghem, 1905 .
Nr . 50 der Duimpj esuitgave, staat op den omslag van dit
werkje, door prijs en handig, eenvoudig uiterlijk dadelijk zich aanbiedend als volksboekje . Want de Handelsprijs is fr . 1 .50 ; de Duimpjesprijs fr . 1, voor de ingeschrevenen op den loopenden jaargang voor
7ninstens 6 boeken to j are, met de post fr. 3 .60. Dit verklaart hoe
uit dat Belgische dorp reeds jaren een schat van vertaalde en
oorspronkelij ke literatuur in Vlaanderen wordt verspreid, en met
vrucht, want niet alleen achter S t ij n S t r e u v e l s' Lent eleven staat
in de Lijst der reeds verschenen werken : ,uitgeput ."
0orspronkelijk, de titel duidt 't reeds aan, zijn daze Kempische
Vertelsels.

Dat ze dit zijn door taal en uitbeelding merkt men reeds in
de eerste, De verdronkene Jonkvrouw, die aldus begint : ,Als kleine
jongen woonde ik vroeger met mijne ouders op 't eenzaam en wildbeboscht landgoed „'t Guldenhof" in den Noord-Brabantschen Blauwhoek. 't Lag er lijk een ongekapt en duisterig park midden de
wijde hei en telde duizeude boomen met onnoemelik veel klein
gestruik ; van of onze nette woonste, die aan den breeden heiweg
stood, wentelden vale grillige wegelingskens erdoor, tusschen
hooge boomers en breeds weien, naar 't uiteinde van 't hof waar
eon helderwaterige vij ver lag to blinken lij k een zonbeschenen ruit ;
middenin rutselde eene klare fonteinstraal in bekelingsche geuten
omhoog en brak grijsstofferig naar omleeg op hat dan grinselende
water dat zoetekens naar de magere waterbiezen van den oever
dobberde ."
Dat zij dit zijn blij kt nog meer uit den inhoud . „Spoken ! o,
ik heb alien eerbied voor ons beter licht ; maar hat spij t mij razend,
dat er geen spoken zijn . Ik wenschte er aan to gelooven, aan
spoken en aan toovergodinnen !" zei H i 1 d e b r a n d in zijn Vooruitgang, tegen welke achteruitgang G e e 1 toen zoo forsch en vrij
bits to velde trok . Gelukkig dat Gee l de Kempische Vertelsels
niet meer beleefd heeft, want H i l d e b r a n d speet 't alleen dat er
geen spoken zijn, hij wenschte er aan to gelooven, maar van den
0 e ver heeft er verbazende pret in dat er wel spoken zijn, veel
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spoken - en dat, nu we nog oneindig ,beter licht" hebben dan in
1838 - oneindig veel spoken, die hij met onverdroten talent uitteekent.
„Ik vond het toch heel aardig dat zulke schoone spookende vrouwe
margerietjes plukte op den vijver waar ik er nooit had zien
groeien". (blz . 18).
,,Op een wip trippelde P e r e b i e r k e n den eerden gang door
en recht de lawijige feestzaal in ; hij wreef ne keer met de knobbels
zijner vingeren in de puttekens van zijn oogen, zoo verdwaasd
geeloogden zij in al dat wiggelend blinkend licht dat uit wel honderd
harsttoortsen glimmend stroomde en lekte op de nattige klamme
eerdwanden van de wijde krochtige zaal . Er wriemelden daar
luidgiggelend en roepend wel duizende kabouters met roode en
groene mutsekens en gels boezeleerkens en krullige puntschoenen
lijk een wormenhoop dooreen." (bl. 35).
,,'t Was het verdoemd kasteel . . . daar trok een gedrochtelike
stoet, al droefgebarend en vol vreemdheilige ingetogenheid in eon
spokerige rei langs de noteleeren tafel . 't Waren altemaal halfvermenschte en gediertige wezens, geen apenbeen groot, en zoo,
monsterig gebekt en gepoot, dat ze slechts droomelik schenen in de
zwaarverbeeldende koorts van een bangs ziekene" (bl . 87) - en
dan volgt bladzijden lang de beschrijving „van den spookenden
heksentroep", als ward een schilderij van den ,helsehen" Breughel
verteld.
En niet ver weg, maar op onze Zundertsche heide ziet P i e t 's nachts uit „de mastebosschen, lij k pekduistere wolkskens, de
eene gedrochtlike gedaante na de andere in een langen vliegenden
stoet opklimmen met verveerlik gerucht . . . hij was zeker dat ze
over zijn hutteken zouden wegreizen naar den ouden grenspaal s
die op twee uren gaans van hem hat Hollandsch van het Belgisch
land op een kruisweg to midden deelt . En Pie t had zeere gelijk . . .
't Was de Tilkesj acht . . . Uit alle hoeken en kan ten van 't land
waren ze then nacht opgekomen, uit alle dorpen en steden ; verteerd als ze werden door satanische slechtheden en vol heimelike
zinnelikheid van nachtlusten en tooverige bedorvenheden, kwamen
ze naar den grenspaal in de heide hun Kristusvloekende feesten
vieren in vereerende aanbidding voor den Grooten Duivel" (hi . 137/9) .
Zullen we nu do schim van G e e 1 oproepen tegen dit Middeb
eeuwsche gedoe ? Of, wat zooveel niet verschilt, de Hollandsche
nuchterheid tegen dit ,spookschoone" (bl . 14), Vlaamsche gefantazeer ?
Jawel - maar G o e t h e's Faust dan ! En nog sterker : de
IJslandsche volkssagen ! Hoe leeft de mensch daar in innige be-
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trekking met de onderwereld, en werkelijk poetisch ! En hoe geven
die een welgesl aagde proeve om het onbekende to ontraadselen,
zonder het mysterieuze en religieuze er uit weg to doen ! Hoe
herschept daar de volksgeest, de echte, rechte kunstenaarsziel,
meest uit oud materiaal nieuwe gestalten tot op den tegenwoordigen
tijd toe ; en hoe is 't daar der oprechten eere ,het spook veer to
zingen" !
Maar bij ons is, niet 't minst door de heksenprocessen, uitgeroeid -,vat daar onschadelijker voortleefde als poezie, poezie ineengesmolten uit bij geloof en waarheid . Die poezie echter kunnen
we niet ,unvermittelt" meer aanvaarden ; eerst moet die weer herboren worden uit den volksgeest . Is dit misschen in Vlaanderen
't geval ? 't Kan zijn - voor ons yolk, denk ik, komt de Tilkesjacht nog niet voorbij den grenspaal op de Hollandsch-Belgische heide .
G. F. H.
H e n r i B o r e l . Wijsheid en schoonheid uit Indict . -Amsterdam . P . N . v a n K a m pen & Z n . 1905.
Waarin de wijsheid bestaat en of het ware schoonheid is die
de heer B o r e 1 ons hier aanbiedt : dit to onderzoeken zou een al
to goedkoope kritiek zijn op dit boekje, en zou voorbijzieu wat er
in to vinden is . En dat is in 't kort : stijl en zielstoestanden, Niet
.alsof wij over den stijl konden spreken zonder op de ziel to letters ;
want deze twee staan met elkaar in 't nauwste verband, en dat is
Loch in elk geval een lof .
Eigenlijk moet ik zeggen dat ik van de ziel hier ten toon
gespreid, geen verstand heb. Zooveel is zeker : deze ziel is verre van
eenvoudig, evenmin als de stijl . 't Is alles druk en heel kleurig,
en daarbij doet het innig en zwevend en vaag . 't Is een veelheid
van sensaties, peen en weer wiegelend, en niets er van klinkt echt .
Toch kan men niet ontkennen dat de visie van dingen en menschen
hier en daar bij den lezer indruk maakt, maar dan brengt ook
weer spoedig een al to opzichtige of onreeele trek hem er weer
geheel uit .
Velen zullen dit boek met zeker genoegen lezen, vooral een
half-litterair publiek . Zoodra men evenwel den valschen toon opvangt
is alle illusie verstoord . De heer I s . Q u e r i d o , die geniaal schelden
kan gelij k de jonge van D e y s s e l deed, spreekt in het Algemeen
Handelsblad Avondblad van 15 Nov . van dit boek als van ,schamele
waar" en smaalt op den „litterairen snoepwinkel van den heer
.B o r e l'' . En hij heeft gelijk .
1. S.
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J. C . M a t the s . De Israelitische profeten . - Amsterdam .
Van Holkema en Warendorf. 1905 .
Mijn ambtgenoot J . C . Mat the s wiens uitgebreide studies
van het Oude Testament bekend zijn, die zoowel aan den ouderen
h istorisch-kritischen arbeid een werkzaam aandeel heeft genomen
als getoond den godsdiensthistorischen achtergrond en het perspectief
to zien, mijn ambtgenoot heeft de reeks van artikelen die hij voor
een grooter publiek jaren achtereen in de Stemmen Zit de vrije geineente
over de profeten gaf nu tot een bundel vereenigd . Velen zullen
de bekende, frisch en levendig geschreven stukken gaarne herlezen .
Sommigen zullen wellicht met mij vragen : is aan die frischheid
en levendigheid niet sours iets van de waardigheid van Loon opgeofferd ? En in weerwil van den hoogen lof aan de profeten gegeven,
nu door ze tegen aantijgingen van nieuwere geleerden, R e n a n e . a .
to verdedigen, dan door op dithyrambischen of rhetorischen, j a
kanseltoon hun beginselen to verheffen, zijn er toch zooveel ontnuchterende opmerkingen en d enigreerende trekj es, dat ik mij niet
kan voorstellen dat lezers van dit geschrift echt warm zullen worden
over de profeten . Want het ongeluk is dat de vlijmende opmerkingen hier veel meer indruk makers dan de warme ontboezemingen
die niet altijd verwarmen . Ik denk dat menigeen de lezingen over
de profeten van Rob . Smith of die van prof, V a 1 e t o n j r . (Utrecht)
of het boekj a van C o r n i 11 zullen verkiezen boven deze, toch waarlij k
niet onbelangrijke, vertoogen .
1. S .
Een ontdekkingstocht in de binnenlanden van Suriname .
Dagboek van de Saramacca-expeditie door A . J . van
S t o c k u m , luitenant ter zee le kl . Met of beeldingen en
kaarten . Amsterdam, G . P . T i e r i e, 1905 .
In de laatste j area is het onderzoek naar de tot dusver onbekende binnenlanden van Suriname krachtig aangevat . In samenwerking van drie instellingen : de maatschappij tot bevordering van
het natuurkundig onderzoek der Nederlandsche kolonien, het Honinklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap en de Vereeniging voor Suriname werd dat onderzoek ter hand genomen en,
met geldelijken steun der Nederlandsche Regeering, geregeld
voortgezet. Uit den aard der zaak moest het vooral een geografisch en topografisch karakter dragon, al werd en plant-, dier .
en aardkundige waarnemingen niet vergeten.
Zoo hebben wij thans achtervolgend gehad : de Coppename --(1901---2), de Saramacca
(1903 4) en
(1902 3), de Gonini
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de Tapanahoni-expeditie (1904-5), als over 't geheel welgeslaagde
verkenningen van de bovenstroomgebieden der in die benamingen
aangegeven rivieren .
Het thans voor ons liggend werk bevat het dagboek der tweede
expeditie, dat in het vorige jaar ook reeds in het Tijdschrift van
het Aardrij kskundig genootschap werd opgenomen.
Het geeft eene duidelijke, levendige beschrijving van al de
moeilijkheden, aan dergelijke tochten verbonden . Den 3lsten October 1902 (nergens vonden wij dit j aartal genoemd) vertrok de schrijver met zijn personeel (4 Europeanen, 1 kleurling uit Britsch-Guiana
en 34 negers) van Paramaribo, --- den 27sten April 1903 kwam hij
daar terug . Vier maanden alzoo geheel buiten de bewoonde wereld I
\Vij wenschen den heer v a n S t o c k u m vele lezers .
E . B . K.
G . S i m o n s . Tot het uiterste, 2 din . Haarlem . D e
Erven F. Bohn . 1905 .
Op den laatsten duitschen socialistendag to Jena zei de oude
B e b e 1 naar aanleiding van de debatten over zijn motie, welke de
,,politieke massa-staking" tot behoud van het algemeen kiesrecht
aanbeval : ik heb nog nooit zooveel over bloed en revolutie hooren
spreken als nu ; van tijd tot tijd heb ik eens naar mijn laarzen
gekeken om to zien hoe diep ik er wel in stak . -- Zoo is ook de
lezer van dit boek geneigd nu en dan zijn schoeisel to inspecteeren
met den auteur waadt hij door het nog dampend bloed van pas
geslachte runderen . En die auteur kent klaarblijkelijk die slachters- en veekooperswereld op de Belgisch-Nederlandsche grenzen
op end' op ; details van verschillende vleeschsoorten, van runderprijzen enz . worden ons niet gespaard . Dit alles nu is voor den
lezer, die zich niet een deskundige durft noemen, maar van matig
belang . En groot belang in den held stellen valt den lezer ook
al niet gemakkelijk . T o o n G h y v e n is een krachtmensch, die
worstelt met ongunstige omstandigheden, waaronder vooral met
zijn eigenzinnigheid . Lukt het eerst niet met den veehandel, dan
zal hij het met de slagerij beproeven ; loopt ook dat mis, dan
koopt hij land, slecht land voor grof geld en wij weten al vooruit
dat ook dit verkeerd zal uitkomen, evenals zijn met een dollen
kop gesloten huwelijk en zoo vallen wij van de eene mislukking
in de andere . Al spoedig merken we dat de schrijver zijn man en
diens lot aan een touwtj e heeft : zijn ondergang is een vooraf
besloten zaak ; hij mag en zal niet slagen, maar moet tegen zijn
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ongeluk blijven vechten „tot hot uiterste" en het brengt ons dus
hat tegendeel van een verrassing, wanneer wij telkens zien hoe
eerst dit, dan dat weer zich keert tegen het slachtoffer van . . .
des schrij vers booze bedoelingen .
Als schildering van hat ruwe leven onder deze boeren, als
realistische uitbeelding van hun doers en laten, denken en spreken,
heeft dit werk zeker groote verdienste : men moat daze wereld wel
heel goed kennen om haar zoo weer to geven . En waar de natuur
beschreven wordt, niet zooals deze onbehouwen, weinig aandoenlijke
menschen haar zien, maar zooals ze zich vertoont aan de visie van
den schrijver, daar treft men slag op slag brokstukken aan, waarin
met schelle kleuren, met schitterende verven en „verve" het landschap wordt geschilderd : ,Zonne woelde in do wollig wattende
navels en schoot met ongedacht blitsend licht over sneeuw-witte
muren en hel-beblauwselde randen, goudend over een als rosbruine kastanjelaan die diep in de oneindige polders boogspitste
als hat midden-schip eener kerk . Kop-knoestend in lange rij als
stompe luchters met to lange kaarsen, spiegelend in hat koele,
helder-gladde water dat onmerkbaar vlotte tusschen sappig-groene
boorden, stonden de wilgeboomen met het driej arig hoog opgeschoten hout langs den bruin-rooden weg . Toen plots in duizelingwekkenden val uit het opperst hooge, uit hat onpeilbare, klaar
koele blauw, als een vrees-wekkende brand, de nevelslierten verslingend, zwermden de licht-slagen veer, zettend in gewone lijn, in
z'n daagsche zijn, de vruchten-volle aard, den gegaarden buit
goudend in laaiend-gele stapels. De lucht vibreerde, als buigend
trillend onder den koper-schallenden roep van bazuinende engelen,
wier blauw vlotte in de hemelen, wier vleugelen uit-waaierden,
goud-bevend boven de brons-groene boomenkronen . De twee broers
spraken niet, beiden hat lot beradend .". . . .
Ook zonder die laatste vermelding zou iedereen hat er wel
voor houden dat niet die twee, in een over den klinkert voortbollende sj ees naar de kermis rij dende jongo boeren de heerlij kheden van den ontwakenden dag zoo zagen als die hier beschreven
worden . Het is de schrijver, die hier aan het woord is en telkens
weer zijn verhaal van T o o n's zwoegen en slavers onderbreekt om
ons het land to laten zien in allerlei wisselende stemmingen en
schakeeringen . Die intermezzo's zijn wel het aantrekkelijkst in dit
dikke boek, want hier wordt boven en buiten de trieste realiteit,
waarin de boeren-,,Streber" tot hat uiterste worstelt, een uitzicht
geopend op de pracht en de grootschheid van hat land . En de
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schrij ver doet dat --- gelij k men immers uit bet citaat bemerkt --,zoo raak, hij beschikt daarbij over zoo'n rijk palet, dat ge hier
de kracht van zijn inbeelding zonder voorbehoud toejuicht, al zoudt
ge met minder realiteit genoegen nemen waar het geldt 't slachten
van een koe of den kermispret of gevechten in den herberg met
douaniers !
H. S.
T h e r e s e H o v e n . Molly 0' Bryan. Oorspronkelijke
roman . Twee deelen . Haarlem . Vincent L o o s j e s, 1905 .
De Shamrock (witte klaver, trifolium trepens) is bet embleem
van Ierland, de roos der Engelschen, de distel der Schotten . „En
nu zal ik u" -- zegt de schrijfster -- ,de geschiedenis vertellen
van zulk een roos, van zulk een klaverbloempje en van zulk een
distel" en ,hoe de roos afdaalde tot het klaverbloempje en hoe de
distel ze beiden verwondde" .
M o 11 y 0' B r y a n is een arm Iersch meisj e, door den Schot
Dr. Douglas Mac Far 1 i n verleid, welke Schot later trouwt
met de E ngelsche Margaret Wall cot e . E erst na dit huwelij k
vertrouwt Molly, voordat ze zich verdrinkt, haar kind aan het
echtpaar toe ; bet zijn de tribulaties van het echtelijk levee van
Douglas en M a g g y , die verder het boek vullen .
Het gezochte thema van klaverbloem, roos en distel speelt hier
en daar nog door het verhaal heen maar heeft overigens daarmee
zoo goed als niets to makers, terwijl in dat verhaal ook veel meer
de verhouding tusschen den dokter en zijn vrouw hoofdzaak is, dan
M o I I y . die op de helft van het eerste deel al sterft .
In de teekening van dat huwelijksleven is zeker veel goeds,
maar wat had dit alles veel beknopter, rustiger, eenvoudiger en
daardoor dan ook boeiender en pakkender kunnen zijn . Men krijgt
zoo den indruk dat T h e r e s e H o v e n, voor haar genoegen schrijvend, geen maat kept, al maar door vertelt en uitspint en episodes
inlascht en gesprekken weergeeft en van geen ophouden weet .
Is het feit, dat dit verhaal in Engeland speelt, een voldoende
verontschuldiging voor zooveel Engelsche woorden en uitdrukkingen,
als T h . H . zich veroorlooft ? B . v . b1z . 216 en 217 ; 's morgens
droeg Margaret een eenvoudige ,iailor-ntade" ; haar man veraf8chuwde een „peignoir" [evenals de meesten zijner landgenooten, voegt
de schrijfster er tot onze ethnographische ontwikkeling bij] ; 's middag om uit to gaan droeg ze een walking dress, om thuis thee to
drinkers een tea-gown en 's avonds, een echte evening-dress gedecolleteerd en volgens de laatste mode ; zij dronk haar thee steeds in de

4 7 4 --drawing-room, had dat wel liever in de nursery gedaan, maar D o ug l a s hield daar niet van . De kinderen aten met hun nurses in de
day-nursery.

„De parlour-maid, onberispelijk in 't zwart met toe-

voeging van veal wit bordursel aan muts, boezelaar, kraag en manchetten, bracht hat theeblad en
koekj es binnen" enz .

toast,

verschillend sandwiches en

Dit alles is wel zeer leerrijk en belangwekkend voor sommigen,

maar juist de lezers, voor wie al die vreemde woorden geen klanken zonder zin zijn, worden door daze mededeelingen lichtelijk
ontstemd en zijn geneigd de schrijfster in haar eigen Engelsch-

Hollandsch toe to voegen dat al deze stuff misschien very interesting
is voor

'Arry

en

'Arriet,

doch niet voor lieden uit de

upper tent,

die

wat meesmuilen als hat costuum, waarin de dokter steeds zijn tafel
thuis ,presideerde" omschreven wordt als ,rok en laag vest"

H. S.

Herman Bang . Aan den weg . Door R . C r o u s . Am-

sterdam . H . J . W. B e c h t . 1905.

Over hat eigenaardig „procede" van H e r m a n B a n g hebben

wij reeds meer dan eens, het laatst naar aanleiding van zijn ,,Mi-

kael,"

hier iets gezegd :

een druk gedoe, een opeenhooping - van -

korte zinnetjes en kleine stereotiepe trekjes, waaruit langzamerhand

met groote helderheid oprijst het beeld der aldus geteekende personen. Dat procede gebruikt H e r m a n B a n g ook hier en hij be-

reikt er weer het gewilde effect mee : dat al deze figuren heel
reeel voor ons komen to staan, als goede bekenden weldra, als
menschen van vleesch en bloed, met hun zwakj es en bij zonderheden,

hun hebbelij kheidj es . . . Als mevrouw Abel over haar • j ongste
dochter spreekt, zegt zij altijd „I d a mijn jongste" en wanneer de
auteur over die jonge dame spreekt, noemt hij haar trouw ook altijd „I d a mijn jongste" . Zoo iets typeert voortdurend en de
moeder en de dochter en . . . den auteur.
,,Aan den wag" is de treurige geschiedenis van een j ong, lief,

eenvoudig, fijn-gevoelend vrouwtje, to kwader ure getrouwd met
den grooten, sensueelen oud-officier, stationchef B a i . Hoe stark
weet de schrij ver, Loch onmerkbaar haast, ons den indruk to geven,

dat deze vrouw met dezen man niet gelukkig kan zijn . En als
straks H u ij s komt, de nieuwe rentmeester, en wanneer dan in

hem en in haar een warme, wederzijdsche genegenheid, liedde welhaast, opbloeit, dan al weer doet de schrij ver ons dat gevoelen
door die twee in hun omgang to teekenen en het ons to laten zien,
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als 't ware, zonder het ons to zeggen . Dit alles is heel teer behandeld, evenals het slot : het weggaan van haar eerst, uit plichtgevoel tegenover hem, die haar man is, dan van H u ij s , die haar
in staat stelt in de echtelijke wooing terug to keeren, waar zij
spoedig wegkwijnt en sterft . Haar man weet zich al gauw to
troosten . . . .
Het is als een liefelij ke maar droevige idylle, dit verhaal van
de twee, die met elkaar zoo gelukkig zouden geweest zijn als ze
elkaar maar vroeger hadden leeren kennen . Herman Bang
heeft deze simpele, maar aangrijpende episode geplaatst in het kader van een plattelands-station en daarachter geschilderd het levee
in het kleine vestige plaatsje, met goede en minder goede, met
belachelij ke en beminnelij ke menschen. Dtt alles in fij n-humoristischen toon gehouden, een stille lach, een stille traan .
H. S .
J . S t o f f e 1 . Een proeve tot inleiding in een nieuwe
Staathuishoudkunde . -- Amsterdam . S . L . v . L o oy . 1905 .
,,De technische en medische wetenschappen hebben in onzen
tijd groote overwinningen behaald, die een zegen kunnen zijn voor
alien, maar de staathuishoudkunde en dientengevolge ook de regeerkunde zijn achtergebleven, omdat de zedekunde en de godsdienst
hun plicht hebben verzuimd . Zij moeten dit verzuim herstellen en
verkondigen, dat de grondslag van de staathuishoudkunde en van
d e regeerkunde moet zijn het eerbiedigen van ieders recht en in
de eerste plaats van ieders gelij k recht op Gods gaven aan alle
menschen : de lucht, het licht, het water en den grond" .
Ziedaar het slotwoord van dit werkja dat is ,opgedragen aan
de j onge mannen en vrouwen van Nederland" en dat bedoelt proganda to makers voor de leer der land-nationalisatie .
Wij behoeven dit betoog wel niet op den voet to volgen noch
in een weerlegging daarvan to treden . De ietwat opgewonden
schr., die op blz 3 uitroept : „Wij groeten u, stoomboot en locomotief", ,constateert" op biz . 4 reeds ,dat de Schepper des Heelals
ons, mannen en vrouwen van de twintigste eeuw, door vermeerdering onzer kennis heeft in staat gesteld om de armoede uit to
roeien en aan alle menschen zich door eigen arbeid een gelukkig
en gezond leven to scheppen" . Mits . . . wits, natuurlijk, deze verlichte mannen en vrouwen der twintigste eeuw zoo verlicht zijn,
dat zij achter Henry George aanwandelen en zijn „Progress
and Poverty" als het laatste woord van moderne wijsheid tegenover
de ,orthodoxe" staathuishoudkunde willen aanvaarden .
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Onze vraagteekens, streepj es en uitroepteekens mast den tekst
zijn vele, maar dit korte woord moge reeds genoeg zijn om dit
werkj a to doen kennen .
H. S.
F . van den W e g h e, De opleiding der burgerij in
Vlaanderen . Rotterdam, M e i n d. B o o g a e r d t Jun ., 1905 .
Aug . V e r m e y l e n, Kritiek der Vlaamsche beweging .
Bussum, Van D i s h o e c k, 1905 .
De Vlaamsche beweging, die jaren lang in bet stadium van
dikwij is hopeloos schij nenden strij d eener kleine groep van geestdriftige manners verkeerde, heeft in de laatste 20 jaren ontegenzeggelijk in kracht en beteekenis aanzienlijk gewonnen. Men is
gaan begrijpen, dat het niet voldoende kon heeten om op congresses to
getuigen van Vlaamschen zin en bij iedere gelegenheid den Vlaamschen
leeuw to laten brullen maar dat men - op bet voorbeeld van de voormannen uit vroeger dagen -- moest trachten de beweging in daden
om to zetten. Het boekje van V e r m e y 1 e n, herdruk van een
waarschuwend woord van voor tien jaren, wijst de Vlamingen op
menige tekortkoming aan de eene, menige overdrijving aan de
andere zijde en tracht hen to doordringen van de werkelijke beteekenis der beweging, van hare groote waarde allereerst voor de
vorming van zelfstandige, zelf bewuste menschen „die zich vrij
ontwikkelen tot de verwezenlijking hunner eigen wereld" . Niet de
taal moet hoofdzaak zijn maar de „volkomen ontwikkeling" des
Vlaamschen yolks en de ,verwezenlij king van al zijn mogelijkheden"
door middel van die taal, die zoo dikwijls als doel beschouwd is .
Harde woorden worden sons in deze brochure gezegd maar zeer
terecht, naar mijn bescheiden meening .
Het lijvige werk van den beer Van den W e g h e gaat meer
den praktischen weg op en legt den vinger op het gebrekkige,
bet volkomen onvoldoende van bet middelbaar onderwijs der
Vlaamsche burgerij . Afschaffing van het Grieksch ; behoud van
bet Latiju als drager van nog altijd zegenrijke kultuurvormen ;
aanzienlijke verbetering van bet zeer gebrekkige moderne-taalonderwijs, vooral door de „rechtstreeksche leerwijze" ; bovenal aanneming
van het Nederlandsch als ,voertaal" in Vlaanderen, opdat de Vlamingen eindelijk op de middelbare school en aan de universiteit
zich naar hun aard en aanleg kunnen ontwikkelen - ziedaar wat
de schrijver zich in zijn goed geschreven en rijk gedocumenteerd
werk als doel voorstelt . De mededeelingen, die hij omtrent het
middelbare onderwijs iu Belgie doet, bewijzen, dat het meer dan
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tijd wordt om de Fransche methode to laten varen en steun to
zoeken bij het Noorden, welks middelbaar onderwij s met al zij n
gebreken toch zeker hooger staat dan het Belgische en beter ziju
doel bereikt. Met zijn krachtigen strij d tegen het Fransch, thans
bijna uitsluitend de ,voertaal" zoowel bij het leger, als bij hat
middelbaar en hooger onderwijs der welgestelde Vlamingen, staat
ook dit werk geheel op den grondslag der Vlaamsche beweging
zooals zij zich in de laatste jaren vertoont . Ook van Nederland
uit dient dit streven krachtig to worden aangemoedigd .
P. J. B.
J. H . M a r o n i e r, Jacobus Arminius . Amsterdam, Y.
R o g g e, 1905 .
In de reeks der biografieen van Remonstrantsche predikers, die
door den onlangs overleden hoogleeraar R o g g e met zijn Coolhaes
en Wttenbogaert werden aangevangen, ontbrak Arminius . De emeritus-predikant M a r o n i e r, door menige geschiedkundige studie
bekend, zette zich eindelijk tot de taak om uit brieven en
overal verspreide berichten „de bestaande leemte aan to vullen ."
De thans voor ons liggende goed geschreven biografle bewijst, dat
de schrijver tot dit werk meer ,bequaemheyts" had dan hijzelf
zich bescheidenlijk teekent : „de bleecke coloure" van zijn penseel
valt mede ! Hier en daar toont hij Been kerkhistoricus van professie
to zijn en met name onze Nederlandsche kerkgeschiedenis der 16 d9
eeuw niet voldoende to kennen . Wie heeft er ooit van gehoord,
dat de Protestanten in Holland in 1560 de meerderheid hadden ?
Wie zal willen toegeven, dat hat Humanisme slechts bij weinigen
ingang vond, omdat de hervormingsbeweging uit hat yolk voortkwam ? Wie zal hat sakramentistisch karakter der eerste hervormingsdagen ten onzent alleen willen doen geboren worden uit den
of keer van de mis ? Wie zal willen volhouden, dat de ,vluchtelingen uit Vlaanderen" hier hat Calvinisme brachten ? Wie zal den
prinselijken hofprediker D e V i l l i e r s bij voorkeur ,Loseleur"
noemen, als hij then naam niet alleen uit de tweede hand kent ?
Of mijn naamgenoot uit de 16d0 eeuw eenvoudig als „een onderwij zer" aanduiden ?
Zoo zou ik kunnen voortgaan na daze bloemlezing uit een
enkele bladzijde. Ik zou ook kunnen wijzen op menige plaats,
waar de mij welbekende vooringenomenheid van den auteur tegen
alles wat naar hat Roomsche geloof riekt, dezen parten speelt .
Maar ik mag hier ter plaatse niet to veel speciale kritiek oefenen
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en hat boek heeft to veel goads om in daze korte aankondiging
alleen op de schaduwzijden to wijzen . Liever eindig ik met een woord
van hulde voor de duidelijke uiteenzetting der verschilpunten tusschen
G o m a r u s en A r m i n i u s- zooals men deze trouwens kan verwachten van een warm Remonstrant als de heer M a r o n i e r is, en voor de
liefdevolle behandeling van hat levee en werken van den braven,
zachten en geleerden man, naar wien de Remonstranten in de dagen
P. J . B .
der Republiek meestal genoemd worden .
Die Kunst, Sammlung illustrierter Monographien, herausgegeben von Richard M u t h e r . -- Die Kultur, Sammlung illustrierter Einzeldarstellungen, herausgegeben von
C o r n e l i u s G u r lit t . -- Die Musik, Sammlung illustrierter
Einzeldarstellungen, herausgegeben von Richard S c h a ass .
Die Literatur, Sammlung illustrierter Darstellungen,
herausgegeben van G e o r g B r a n d e s. Berlin, B a r d,
Merquardt and Co ., 1903 ff.
Voor mij ligt een tiental handige deeltjes, fraai geYllustreerd,
duidelijk gedrukt en goad geschreven, voor geringen prijs (1 M . 25)
verkrijgbaar, die ook ten onzent meer verdienen gekend to worden .
De bekende kunsthistoricus, die zelf met een boekje over L u c a s C r an a c h begon en daaraan „Die Renaissance der Antike" en ,Leonardo
de Vinci" toevoegde, wist voor H o g a r t h J e s s en, voor B o t tic a 11 i
Schaeffer, voor Manet Meier-Graefe, voor Burne Jones
Bell, voor Rome en Venetie Zacher, voor Meunier Schef fler
'te vinden enz . Ook G u r lit t, S c h a a s s en B r a n d e s vonden
geschikte bewerkers van biografieen en monografieen over personen
en tij dperken, verschij nselen en onderdeelen van hat hun toevertrouwde gebied . Op daze wijze komt elk gedeelte der kunst- en
beschavingsgeschiedenis tot zijn recht . De deeltjes, waarover mij
eenig oordeel vergund is, maken een uitstekenden indruk en verdienen een warme aanbeveling als nuttige en prettige gidsen op
dit terrein van geschiedkundige kennis.
P. J. B.
G e o r g Brand e s : Scandinaafsche Persoonlijkheden .
Haarlem, H . D. T j e e n k W i l l i n k en Z o o n, 1905 .
G e o r g B r a n d e s is to zeer partijman, dan dat ieder hem
met ongestoord genoegen kan lezen. Ten gevolge van ondervonden
tegenstand is hij tot die ontbindende geesten gaan behooren, die,
naar mate zij meer talent hebben, in veler oog des to gevaarlijker
zijn. Wanneer hij zich enkel verklaarde tegen officieele godsdien-

stigheid, kweekster van huichelarij, dan zou de stills stem in
i ederland, die pas onlangs, omdat zij de vrijheid bedreigd zag,
Dr . K u y p e r van zijn ministerieelen zetel heeft weggeblazen, aan
B r a n d e s gelijk geven . Maar het zal velen wel wat kras voorkomen van B r a n d e s to moeten vernemen, ,dat eerst, als er een
nieuwe volledige wereldbeschouwing, degene die men nu tastend
beproeft aan to duiden met namen als humanisme of naturalisme,
als kracht erkend zal zijn in de Noorsche maatschappij en, en de
staats- en maatschappelijke vormen zal hebben doordrongen met
haar vrijheidsgeest, er weer een poezie zal kunnen opstaan, die
harmonisch is zonder weerzinwekkend, die levenslustig is zonder
geesteloos en plat to zijn ."
Hier miskent een groot, maar ontevreden talent de eenvoudige
waarheid, dat ware kunstenaars, complete menschen, in alle tijden
en bij elk geloof, de harmonie, die in bun eigen gemoed woont,
aan anderen weten mee to deelen .
Toch waag ik het ieder aan to raden om dezen bundel to lezen .
Het is work van den eersten rang, dat ons pier wordt aangeboden .
Achtereenvolgens schrijft B r a n d e s over H e n r i k I b s e n, B j o r nstjerase Bj ornson, Alexander S . Kielland, Ellen Key,
S e 1 m a L a g e r 1 o f. Met name wat hij over de drie eersten zegt
is in den regel uitnemend .
Om slechts een enkel staaltj a to geven . In I b s e n' s ,Kronpretendenten" vraagt de slechts persoon aan S k u 1 e : „Met welk
recht kreeg H a a k o n bet recht (om koning to zijn) en gij niet ?"
Van die woorden zegt B r a n d e s : ,Welk een uitroep ! Welke
diepten most de dichterziel hebben, die een gedachte als deze kon
ontvangen ! Met een woord, met een beweging, zoo snel dat bet
oog ze nauwlij ks kan volgen, wordt hier de moraal weggeworpen,
de natuur er voor in de plaats geschoven . „Met welk recht kreeg
hij bet recht?" Die vraag is als een poging om het zedelijke in
den rug to vallen, het verraderlij k to verslaan . Maar dat gaat niet
zoo gemakkelij k . Het zedelijke verdubbelt zich, want de vraag, die
het recht wil ontduiken, vraagt met het woord ,recht" . Dit eene
gezegde is als een hoogtemeter, waarmee men den afstand in
ontwikkeling van O e h l e n s c h l a g e i s tij d tot then van Ibsen
kan bepalen."
Met dergelijke treffende opmerkingen is het boek als doorzaaid . B r a n d e s geeft „ten deele met behulp van door hem ontvangen brieven" de zielkundige verkiaring van het ontstaan der
stukken bij I b s e n en B j 6 r n son . Hij toont hoe langen tijd steeds
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dezeifde typen bij hen terugkeeren . Voortreffelijk is de parallel,,
then hij trekt tusschen I b s e n en B j o r n s o n, B j o r n s o n en
Auerbach, Ibsen en Kierkegaard .
Een boek als dat van B r a n d e s kan men niet lezen zonderzijn geliefde auteurs beter to leeren verstaan. De beer I . C . de
Cock heeft zich met zijne door den Schrijver geautoriseerde vertaling goed van zijne taak gekweten.
V. D . W .
R u d o 1 f E u c ken . Beitrage zur Einfuhrung in die Geschichte der Philosophic . Der „Beitrage zur Geschichte der
neuen Philosophic" zweite umgearbeitete and erweiterte
Auflage . Leipzig, Dorrsche Buchhandlung, 1906 .
Zooals men uit den titel bespeurt, is dit een tweede zeer vermeerderde uitgave van reeds vroeger verschenen artikelen . E u c k e n
treedt hier op als geleerde, maar als een geleerde die, volgens een
schoon beeld van H e g e 1, gelij kt op een zijn eigen zaken drij venden handelsvorst niet op een kantoorbediende, die voor vreemde
belangen arbeidt . Vandaar dat we overwegingen als de volgende .
t o hooren krijgen : ,Wij staau nog altijd onder den invloed van
een rationalistische evolutieleer, die den eigen tijd als het hoogtepunt der geheele beweging opvat en al het vroegere, hetzij rechtstreeks, hetzij door tegenstellingen, er naar laat streven om dat hoogtepunt to bereiken . Licht vergeet men daarbij, dat het beeld
der geschiedenis, zooals bet ons heden voor oogen staat, niet oorspronkelijk is, dat de blik op bet verleden met de veranderingen
van het leven wisselt, dat het beeld der geschiedenis zelf een geschiedenis heeft en vaak eerst na langen strij d en veelvuldigeaarzeling die gestalte heeft verkregen, welke ons thans de definitieve ,
toeschijnt ." Elders zegt hij : ,Bij bet verschenen van bet nieuwe
dunkt ons bet oudere veroordeeld en afgedaan, terwijl bet dikwijls
later (men denke aan de Scholastiek) in veranderde gestalte weer
opleeft en daarbij geenszins volkomen onredelijk blijkt to zijn . De
geschiedschrijvers onder de philosofen zijn maar alto dikwijls krasse ,
aanbidders van bet succes : wat de menschheid tij delij k met zich
medesleept wordt geacht goed en waar to mogen heeten; intusschen
bezit ook de dwaling op bet veld der geschiedenis groote macht
en kan een denkwijze of een gezindheid zegevieren zonder j uist het
recht aan hare zijde to hebben ."
Men bespeurt het, ook in dit boek is E u c k e n weder de eenvoudige, beminnelijke man, die boven de partijen staat en bet good,
dat hij uit de mijnen der wetenschap opdelft, in munten omzet,
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welke koers hebben voor het leven . Hij is niet als een vrek, die
enkel schatten voor zich zelf verzamelt, maar zorgt er voor, dat
alien, die hij met zijn woord bereiken kan, rijker en wijzer worden .
In een belangrijk hoofdstuk over het oude Jena toont E u c k e n
aan hoe deze sterke citadel der Luthersche leer er tot omstreeks ,
1756 haar roem in zocht aan de discipelen der universiteit de onvervalschte melk der Aristotelische wijsbegeerte in to gieten . Telkens .
werden de docenten vermaand tegen het indringen van nieuwe
denkbeelden als die van C art e s i u s, later tegen de verspreiding der
Wolffiaansche philosophic op hun hoede to zijn. Bij het onderwija
in de wijsbegeerte teerde men hier, gelijk elders, op de geschriften
der Jezuiten, dus op wat men neo-scholastiek kan noemen .
In den bundel komen hoogst merkwaardige mededeelingen
over Nikolaus van Cues, Paracelsus en Kepler voor .
Verder wordt ons een parallel tnsschen B a y l e en K a n t en een
verhandeling over ,Partijen en Partijnamen in de wijsbegeerte"
aangeboden . Ook krijgen we een stuk over de door K a n t gebruikte beelden en vergelijkingen to lezen . Ik moet mij hier tot
een opsomming beperken . Alleen wil ik in herinnering brengen,
dat er dit j aar twee eeuwen sedert den dood van B a y l e zullen
verstreken zijn, en dat E u c k e n op goede gronden aan Brunet i e r e gelijk geeft, als deze zegt : „Je ne crois pas qu'il y ait, dens
toute l'histoire de notre litterature, un exemple plus singulier de
l' ingratitude ou de l'injustice de la posterite que celui de P i e r r e
B a y l e ." Van E u c k e n zelf heb ik nog een ander artikel over
B a y l e gelezen, het mooiste dat mij ooit over den beroemden
Rotterdamschen predikant onder oogen kwam. In dat artikel werd
betoogd, hoe ongerijmd het was een denker, die alles voor zijn godsdienstig geloof had opgeofferd, een scepticus to noemen . Zeer zeker
was de schrandere B a y 1 e binnen zekere grenzen scepticus, maar
daar buiten stood hij op den rotsgrond van een onwrikbaar geloof .
B a y 1 e ! Welk een heerlijk onderwerp, wanneer een begaafd
leerling van een onzer hoogescholen een dissertatie wil schrijven .
V. D. W.
P e r c y B y she S h e l l e y . Alastor of de Geest der
Eenzaamheid. Uit het Engelsch in Nederlandsche verzen
overgezet door dr. K . H . d e R a af. Met eene voorrede
van W. K 10 o s . Rotterdam . W . L . en J . Brusse.
Al is hat zeker eene dwaling, to meenen dat She 11 e y in
Nederland feitelijk niet ward gewaardeerd, voor „de Mannen van 80"
0 . E. V1 3
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4 82 -hem hier bekend hebben gemaakt, toch blijft het een feit, dat door
de school van K 1 o o s het eerst, en vooral het best, de geest van
She 11 a y, zijn beeldende taal, en de vrije gratie zijner rhythmen
zijn nagevolgd in Nederlandsche poezie .
Het is daarom niet zonder beteekenis, dat deze Alastor-vertolking verschij nt onder het patronaat van W i 11 e m K loos .
K 10 o s kept en waardeert She 11 a y ; hij toont dat ook weer in de
karakterschets die hij hier van den dichter geeft ; K 10 o s stelt
aan de vertolking van een poeem strenge eischen - ook hij acht
immers alleen een poeet gerechtigd vreemde poezie to vertolken -en dus . . . . Ja, en dus ? De Heer K 10 o s is zoo welwillend de verklaring of to leggen, dat Dr . d e R a a f „een wezenlijk-ontwikkeld
en verstandig man" is, en dat zijne vertaling „den beteekenisvollen
zin en de schoonheid-in-het-groot van S h e 11 a y' s verzen nergens
een slag in het aangezicht geeft ." Was het dus zijne bedoeling
dat de Heer d e R a a f in dit uiterst negatieve testimonium eene
autorisatie tot de uitgaaf zou lezen ?
Ik erken openhartig, ofschoon ik mij zoowel in bewondering
voor den Alastor, als vooral in dichterlijke d .w z . technische waardeering van S h e 11 e y' s arbeid natuurlijk den mindere van W i 11 e m
K 10 o s reken, dat mij bij m enigen regel de vergelij king van d e
R a a f's vertaling met het origineel een deficit scheen op to leveren .
,,Aangenaam vloeiend, vaak zelfs fraai klinkend" wil ik met K 10 o s
gaarne deze verzen noemen - maar onder zeker voorbehoud en
met den uitgesproken twijfel, of een zoo gematigde lof voldoende
was om de uitgaaf to wettigen . Mijn voorbehoud geldt o .a. d e
R a a f's opvatting van den vijfvoetigen jambischen versregel . Nu
eens ontbreekt er wat, b .v.
En op grafgesteent, waar zwarte dood,

dan weer schiet er wat over
Vreemden hebben geweend om zijn hartatochtlijk zingen ;

soms worden zonder waarneembare reden de jambische verzen
ingeleid door een dubbelen dactylus
Lokte zijn -angstloozen tred ; van wilde menschen,

dan weer eischt de voordracht onredelijk inslikken van eene onmisbare syllabe
Zij zely' poete. Rae deed de plecht'ge staat .

Deze vrijheden --- naar mijne persoonlijke meening hardheden
zijn zoo talrijk, dat ze vermoedelijk samenhangen met een bepaalde
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anapaesten (opgaand rhythme) den jambus mogen vervangen . Tegen
die opvatting to strijden zou pier niet ter plaatse zijn, al mag ik zeggen
dat de voorbeelden door dr . d e R a a f gegeven mij de opvatting
,niet aannemelijker maken . Eene andere vraag echter is bet, of de
vertaling van Dr. d e R a a f ook in ander dan metrisch opzicht
S h e 11 e y recht doet weervaren . Niet zelden, wanneer S h e 11 a y's
vlucht stij gt boven bet gewone descriptieve verhaal, mis ik in
bet zware Hollandsche gewaad de teere gratie zijner fijne jamben ;
dan beet een mourning maiden een ,droeve maagd" en hare weeping
flowers „rouwgebloemte" . Niet licht zal iemand zelfs in de verte
de zacht gefluisterde bekoring van 's dichters droomverbeelding
beseffen, wanneer hij in de plaats van deze woorden
her fair hands
were bare alone, sweeping from some strange harp
strange symphony .

deze Nederlandsche regels hoort
waren bloot alleen,
een vreemde wij s .

haar schoon' handen

zweepend uit vreemde harp

Het zou even gemakkelijk als onbillijk zijn deze aanmerkingen
to vermeerderen. Dat ik ze neerschreef had niet uitsluitend ten
doel mijn van K loos' opinie afwijkend oordeel to staven . Het is
zware arbeid, She 1 l e y to vertalen, en ik kan de meening niet
onderdrukken dat dr. d e R a a f , die in de zuiververhalende gegedeelten van dit poeem, waar S h e 11 a y' s woordkeus eenvoudiger
en zijn klankenspel minder kunstig is, sours zoo bijzonder gelukkig
is geweest, ons ook in de moeilijker gedeelten eene meer poetische
vertaling had kunnen geven, indien hij -- om zoo to zeggen
voor ieder vers zijn uur had afgewacht . Dat ik recht heb zulk
eene meening to koesteren, kunnen de volgende uitnemend geslaagde
regels bewij zen
In sohok gewekt
Was hij uit zijn vervoering opgeschrikt
Het koud, wit licht van morgen, blauwe Ynaan
Laag in het West, de klare en schrille heuvels,
Het scherpbelijnde dal en leege wouden
Vertoonden zich rondom . Waar zijn gevlucht
De kleuren van den hemel, 't baldakijn
Dat over zijn prieel then nacht zich welfde ?
De stemmen die hem susten in zijn slaap ?

--- 484 .-Het vertolkingstalent, in deze verzen blij kend, geeft den lezer
recht, de eischen aan dr . d e R a a f niet al to laag to stellen .
K. K .
De Doodendans . Drama door G. H . v a n M o e r k e r k e n
dr. (met een woord vooraf over Dramatische Vertooningen) .
S . L . v a n L o o y. Amsterdam. 1905 .
De dichter van Modron is zij ne sterke liefde voor de middeleeawen getrouw gebleven : in het goed verzorgd uiterlij k van zij n
boekje, met de fraaie houtsnee van den rijdenden Dood als titelvignet ; in zijne voorrede - een overtuigd maar door to groote
eenzijdigheid niet geheel overtuigend pleidooi tegen ,den jammerlijken kermiswinkel van tooneelmachinerieen en scbilderingen" die
in onze dagen bezig is de waarachtige dramatische kunst to vermoorden ; en eindelij k in de keuze van zijn onderwerp .
Allegorisch als de doodendans zelf is het drama van den
Heer M o e r k e r k e n . Hij stelt de handeling van zijn stuk omstreeks het begin der vijftiende eeuw en noemt zijn hoofdpersoon
Hans . Toch moet men -- meen ik - hier geene historische gemeenschap met H a n s H o 1 b e i n zoeken . H a n s de schilder personifleert in ons drama eenvoudig den kunstenaar in 't algemeen .
H a n s worstelt eerst vergeefs, omdat de stof die hij weergeeft
geen leven voor hem zelven heeft

Maar ach, die beelden
wear eenmaal elk zijn gruwbaar einde in leest,
Zij zijn wel schoon reeds in mijn geest,
En echter deelde
Ik hunne rol in 't treurig spel niet rond,
Daar nog mijn geest den klaren vorm niet vond.

Maar uit de naieve reinheid van zijne jeugd wordt hij opgewekt tot
zinlijk begeeren en kennen door den ,Monnik Michael", een cynisch
duivelbezweerder, een man die het levee kept als korten lust voor,
onvermijdelijken ondergang . Deze M e f i s t o toont den j ongen
schilder de duivelen die het leven beheerschen, hij voert aan den
jongen Faust het Gretchen (Duyfje) in de armen, wier gevallen
maagdelijkheid Hans in E v a den oorsprong der zonde zal doen
vloeken, hij geleidt hem naar het kerkhof waar de personen uit
den doodendans hem hunne welbekende rijmen voorzingen . En
onder dit alles, ofschoon des schilders ziel verkilt door ontgoocheling,
groeit zijne kunst . Levendiger en duidelijker staan na iederen
nacht van arbeid zij ne macabre gestalten afgebeeld op den kerkhofs-
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muur . Hij dankt dat M i c h a e 1 --- maar hij beseft tevens, hoe de
kennis en lust hem geschonken niet slechts Duyfje (zijne kuische
liefde), doch ook het liefste in hem zelven hebben vermoord
Mijn ziel zoekt dingen die nooit weken ;
Maar hier op aarde is alles schijn,
't Ontluikt en bloeit en ligt al dra bezweken
Doods macht alleen zal nimmer breken,
Maar als Gods almacht eeuwig zijn .

Duisterder wordt de symboliek van het drama na daze met
veel kracht maar met soms al to grove zinlijkheid gekleurde scenes,
ja de schijn ontstaat, alsof de dichter ons na de doorzichtige allegorieen der eerste tafreelen de oplossing van het einde vooral niet
to gemakkelij k heeft willen maken . Tot in de laatste vizioenen
komen nieuwe openbaringen hat aan H a n s met nadruk prediken,
dat de moeder aller zonde de vrouw is, en dat uit den lust alle kwaad
geboren wordt . Dienaar van den Dood gelijk hij schilder is van
liens macht daalt hij door M i c h a e 1 geleid in 't ,levend graf"
met deze troostelooze woorden
Vaarwel mijn arbeid, die mij openbaarde
De wankelheid van 't eigen hart !
Vaarwel leven vol liefde en smart !
Vaarwel, o woud, o berg, o stroom, o aarde !
Mijn ziel is dood in U. Ik wacht
Geduldig 't einde van mijn droom, mijn nacht .

Aan den lezer laat de dichter de beslissing, of hij in daze
verzuchting wil berusten of boven den klaagzang der ijdelheid uit,
hier gelij k ook elders in dit drama, den orgeltoon van het kerklied
wil hooren
Jam lucis splendor rutilat
Noctis fugatis tenebris .
Reddamus laudes Domino
Qui manet ante saecula.

K. K.
De Oude Strijd door A 1 b e r t V e r w e y . Amsterdam . W.
Versluys, 1905
Voor de bespreking van herdrukken biedt gemeenlij k de zwaar
beladen leestafel niet veel plaats, en zoo zouden wij ook met de
eenvoudige vermelding van dezen bundel kunnen en moeten vol-
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drong tot eene enkele opmerking. Set kan aan iemand van V e rw e y' s letterkundigen smaak nauwlij ks ontgaan, dat stukj es als de
kribbige pennestrijd tegen S p r u y t, de j ongensachtig-eenzijdige
beoordeeling van Beets' christelijke po6zie, of -- bovenal - het
indertijd min of meer beruchte „de Gids nu hij vijftig jaar is", to ledigvan inhoud voor den gedruisch makenden vorm, eene methode van
letterkundige polemiek vertegenwoordigen, die in „den ouden strijd"
om den j eugdigen durf, om den esprit de gamin, misschien een zekere
bewondering kon wekken, maar als proeve van goede literaire kritiek Loch eigenlijk niet dienen kan . Waarom dit alles dan herdrukt ?
Blijkbaar omdat de schrijver ,voor den felleren, nieuwen strijd van
thans" strijdbare voorgangers wil kweeken naar zijn eigen voorbeeld .
Maar de vraag rij st : „Is V e r w e y eigenlij k in then zin , welken hij
hier meent, zelf wel een „strijdbaar" dichter?" In dezen bundel is
ontegenzeglijk het gehalte der stukken beter, naarmate de tendenz
minder polemisch is. Het frische studietj a over H ofd ij k, de 1 iefde-volle essay over P o t g i e t e r s Florence, en vooral het stuk over
S h a k e s p e a r e's Sonnetten met de zeer persoonlijke theorieen over
den sonnetvorm en de karaktertrekken der moderne j ambische poezie,
geven - zou ik denken -- den lezer een zuiverder beeld van den
eigenlijken A 1 b e r t V e r w e y dan de vinnige artikelen die hij zelf
ons aanbiedt als ,povere gedenkstukken van den ouden strijd ."
K .K.
Verzen van N i c o van S u c h t e 1 e n .
Erven F . Bohn .

Haarlem .

De.

Deze verzen to lezen is een genot, en ze aan to kondigen een
voorrecht . Want er zingt door den ganschen bundel heen een
krachtige levenswind, nu zacht - als de zuidewindsadem over
de lentebloemen -- dan forsch en manlijk -- als de zeewind over
ooze duinen . Van S u c h t e 1 e n is een dichter die denkt en
werkt . Een dichten drom van gedachten draagt het leven hem te .
gemoet ; hij neemt die in zich op niet als eene pijnigende verwarrende
raadselenmassa, doch als eene wereldverhelderende openbaring ; hij
ordent ze en stelt ze in den tucht van zijn dichterlijke macht,
altijd zoekend naar beter vorm, en zoo ale poeet zich hooger opheffend
van j aar tot j aar . „In dit nadenken over het leven is niets bij zonders" - zegt ge misschien ? - .zoo doen immers wij alien ! En
de waarheid, aan dezen jongen dichter geopenbaard, de Levenswil
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aan wiens hand hij zich veilig voelt, brengt hem toch slechts weinig
nieuwe wijsheid !" Ik spreek dat niet tegen ; maar de beteekenis
van v a n S u c h t e l e n s denken ligt voor mij niet in de nieuwheid
zijner resultaten, doch in de wijze waarop zijne poezie daarvan den
weerschijn geeft
Er brandt een flik'rend houtvuur in mijn schouw ;
Ik zit er voor, naast mij een jonge vrouw,
Die warmt heur handers en glanzend gelaat ;
Over en weer, bij wijlen, waart gepraat,
En 't wordt al stiller ; buiten loopt de wind
Rondom bet huis to neurien als een kind .
Verloren staar ik in bet vaal gespook
Der vlammen, vonken en spiralen rook
Spriugen als hozen op van 't gloeiend bout . . . .
1k voel met alles een en diep-vertrouwd . . . .

De laatste regel van deze door intiemen eenvoud zoo uiterst
levendig schilderende strofe kenmerkt een van van S u c h t e 1 e no's
beste eigenschappen : zijn vruchtbare impressionabiliteit, die nu
eens in de j agende voorj aarswolken de vergeten sagen van den
Noordschen Lentegod terugvindt, en dan weer uit de eenvoudige
Lydische verhalen van zijn met pieteit herlezen H e r o d o t u s de
grondslagen optrekt van een Kroisostragedie, zwak misschien
in dramnatische werking, nlaar schoon door den ernst harer leidende
gedachten en door de in trouwe V o n d e 1-lectuur gestaalde dictie
zijner kloekgebouwde Alexandrijnen .
Maar die impressionabiliteit is niet de eenige eigenschap, die
ons bij de lezing van van S u c h t e l e n' s zangerige poezie verkwikt . Vruchtdragend wordt zij door zijn steeds werkzame reflectie
en opwekkend door zijn levensvertrouwen . Zeer zangerig zijn de
stemmingen van dezen voor indrukken zoo vatbaren dichter, zijn weemoed om 't stervende verleden, zijne berusting in de nachtlijke eenzaamheid en zijn vertrouwensvolle blijdschap om den komenden dag,
neergelegd in het lyrische Epanatolion, het lied van den vluchtenden
dag, de vertroostende nachtstilte en den rijzenden morgen . Wie
hoort op hoe teeren toon de nachtstilte bier wordt geprezen
Mijmering ! milde, die tooverzacht
wuift met uw wijde wittende wieken
Sluimring en vree door den nacht ;
Mijmering ! die ons levenszieken
Vreugden fluistert waar g' over de aard
Schemer-omhulde,
Weemoed-vervulde
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Als een droom der oneindigheid waart,
En over de wachtende velden spreidt
De vlucht uwer donzen vergetelheid . . .

en daar tegenover den juichkreet verneemt om den herboren dag
Morgen, die komt ale een lack die ontluikt
Op der wereld gelaat nu ge stralende duikt
Boven het glimmer
Der trillende kimmen. . . .

.die gevoelt dat van S u c h t e 1 e n zeker recht heeft om aid us tot
-.zij ne medemenschen to spreken
Gij menschen, die maar vraagt en houdt geheven
Uw leege handers om wat u toch nooit
Een geven kan, omdat al wat ons tooit
Van schoonheid d'eigen schepping is : Elk leven
Wordt uit zichzelven tot zich zelf gedreven,
Zooals een bloem die eenzaam zich ontplooit ;
Maar wie haar schouwt voelt in zijn hart vermooid
Zijn diepete kracht en weet : dit is ons leven ;
Een schoone bloem die aan den wegkant staat,
Die 's avonds sluit en 'a morgens opengaat
En schoon is t' elken dag en t' alien stonde .
Gij zoekers, ziet, des levens schoonheid staat
Langs al uw wegen, schouwt haar in "t gelaat,
En weet uw eigen scheppingsmacht hervonden .

Het is niet de vraag of wij zelf de in deze strofen neergelegde
overtuigin g d eelen ; ook wie haar bestrij dt, zal moeten erkennen
dat zij N i c o v a n S u c h t e l e n inspireert tot schoone en blijK. K.
moedige poezie .
G u s t a v F r e n s s e n, Hilligenlei .

Berlin, 1905 .

De wereld waarin deze schrijver ons brengt is ons reeds uit
Hetzelfde land, dezelfde
soort van menschen en typen van karakters, en daarbij dezelfde
manier van schrij ven . Misschien is ditmaal de stij 1 wat meer verzorgd, ja gelikt, zoodat wij soms gevoelen dat het naieve wat gemaakt, het ,naturwtichsiche" niet geheel echt is . Ook de personen
zijn wat scherper geteekend : zoowel de mannen : K a i J a n s,
P i e t B o j e, P e O n t j e s L a u, als de vrouwen, moeder en dochter
Jorn Uhl en Die drei Getreuen bekend .

B o j e waarop bijzonder de aandacht valt . Want tegen deze, vooral
de dochters, fier en zinnelij k, schuw en hartstochtelij k, kan zoowel
de psychologie als de moraal nogal wat inbrengen . ,Glanzpartien'' gelijk de slag van Gravelotte in J6rn L7il heeft dit nieuwe
boek niet, want ik reken daartoe de gedeelten die op zee spelen
geenszins . Maar van aardige genrestukj es, zooals Anna B o j e's
eerste bezoek to Hamburg, is ook hier een overvloed .
Doch de beteekenis van dit boek ligt elders : in zijn strekking.
Killigenlei d.i . heilige stede ; de meeste personen zijn op de zoek
van heilig land . Is dit niet de idee van S e 1 m a L a g e r 16 f f's
.Ieruzalem ? Laat ons dit nu niet vragen ; want als wij denken aan
den forschen greep, den diepen kij k en den rij kdom der Zweedsche schrijfster worden wij onbillijk jegens F r e n s s e n . Doch
het is niet onbillijk hem met zichzelf to vergelij ken ; en dan
zeggen wij dat hij hier het zwaardere beproeft, de hoogste bewegingen in menschenzielen wil uitbeelden ; maar dat hij in die
poging om „faire grand" niet gelukkig is geweest. Nu hij zijn
kerkelij k ambt heeft neergelegd geeft hij een boek dat meer dan
een der vorige een preek is ; maar zijn verhaal heeft er geducht
onder geleden.
De groote levensvragen zijn anders forsch genoeg aangepakt .
Het blijft niet bij algemeenheden over den heiligen grand der ziel
„das demutige Verehren des Geheimnisses das hinter der Welt and
der Seele ist" (p . 240) . Het blijft niet bij de herhaalde klacht dat
het yolk in al zijn lagen, de ,Geheimrat", de bakkersjongen en
de arbeidersvrouw godsdienstloos zijn geworden, dat wij leven in
„religiose Wirrwarr" nu de wetenschap de kerken met hun geloof,
zoowel de katholieke als de protestantsche heeft ondermijnd (p . 306,
386, 429, 584 e.e .). Neen : de schrijver wijst den weg tot vernieuwing
en genezing. Wel heffen de twee groote Duitschers waarschuwend
den vinger op : ,gehst du in deinem Glauben uber mich hinweg
wie uber eine Treppenstufe ?" zoo toornt vader L u t h e r ; doe geen
moeite, gij kunt Christendom en ,deutsches Wesen" toch nooit en
nimmer samensmelten : zoo spot G o the (p. 467) ; -- maar hij doet
het toch : hij, de man uit het yolk, K a i J a n s, die het leven heeft
gezien, en evenmin zijn socialistischen vader als de kerkelijke voorgangers geheel volgt, die van ziju jeugd of heeft geleefd en gemijmerd, in de diepte van zijn gemoed, in wrijving met menschen,
ook in lijden is gerijpt . Hij sohrijft een ,Leben des Heilands each
,, deutschen Forschungen dargestellt : die Grundlage deutscher
,, Wiedergeburt ." Op dit stuk nu is F r e n s s e n 's roman aange-
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maar dat waarin de idee van het boek ligt .
Een waagstuk ; en waarlijk geen kleinigheid : een sehets van
de evangelische geschiedenis in een roman ingelascht, en voorgesteld
als nieuwe grondslag voor het geestelijk levee van het yolk .
Er zijn in de ruim honderd bladzij den aan het leven van Jezus
gewijd ontzaglijk reel holle frasen. Als K a i J a n s kort voor dat
hij het zou schrijven zijn levensgeluk moet verliezen is het alsof
een stem hem zegt : ,dachtest du, du konntest das Leben des Heilands lachend erzahlen ?" (p . 480) . Aan F r e n s s e n zou men
kunnen toevoegen : denkt gij dat men met stijl-maken een nieuw
Evangelic kon vervaardigen ? Er is ongetwijfeld hier en daar een
fijn trekje en een warm geschreven bladzijde, maar de ,manier"
overwoekert alles, zoodat wij, b .v . bij die schets van de evolutie
van 't begin en in de wijze waarop de verschijningen van den opgestanen Jezus worden voorgesteld niets krijgen dan de meest
gelijkvloersche verlichting ; trouwens niet zelden speelt Jezus hier
de rol van den Aufk1drer tegenover de con amore gesm ade ,, Dunkelmanner." Dit alles is naief oppervlakkig . Ten principale blijven
de gewichtigste vragen over . Zal die D e u t s c h e W i s s e ns c h a f t S . S. of welke ,,Forschung" ook het Evangelic kunnen
maken of vinden ? Is het to verwachten dat die mensch Jezus,
ontdaan van wat het oude christelijk geloof in hem ziet, ten slotte
uit wetenschappelijk oogpunt een vrij onbekende gestalte, een macht
der wedergeboorte zal worden voor de menschheid onzer dagen ?
Het is niet to denken, en ook ooze schrijver toont er niets van .
Aan 't slot van den roman wordt K a i J a n s, de schrijver van dat
gewichtige stuk, begraven . En „ j a : was sollen wir nun nosh sagen ? . . .
„In sein offenes Grab fiel ein schwerer warmer Mairegen . Neues
,,Korn spriesst auf. Und Menschen werden wachsen, die sick in
,,Grubeln and Taten um die hochsten Dinge der Menschheit Miihe
geben ." Stellig vinden tal van lezers dit „heel mooi ." Het is ook
,,heel mooi ." Dat koorn dat groeit, en die menschen die groeien,
en blij ven scharrelen in het ideaal : „heel rnooi."
Toch wensch ik niet minachtend of louter afkeurend over dit
boek to spreken . F r e n s s e n's verhalen, en ook dit laatste, steken
hoog uit bo ven de frivole, vulgaire romanlitteratuur die de markt
overstroomt . De schrijver behoort tot hen die zich met de hoogste
dingen bemoeien . Heel veel verstand heeft hij er wel niet van, en
daardoor is zijn getuigenis to leeg ; maar het is althans ernstig en rein .
Deze aankondiging was reeds ter perse toen ik de Kunstwart
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van Februari 1906 in handers kreeg, waarin de bekende geschiedschrijver der nieuwe Duitsche letterkunde Ado 1 f B a r t e l s een
vernietigende kritiek geeft over den dichter en den reformator
F r e n s s e n. Het doet mij genoegen dat mijn oordeel over deze
„freidenkerische Bekentnisschrift" grootendeels met dat van B a rt e l s , die evenwel nog veel strenger is dan ik, strookt . Dat de
stukken die op zee spelen betrekkelijk genade vinden in zijn oogen,
begrijp ik niet ; juist daarin proef ik zeer sterk de manier do
,,Schablone ." Over het onpsychologische en ongezonde der hier als
gezonde zinnelij kheid geschilderde tooneelen weidde ik niet uit ;
ik ben het daarin geheel met B a r t e 1 s eens . Ook dat de rijkdomj
van F r e n s s e n grootendeels is een naast elkander zetten van
allerlei motieven uit de Europeesche litteratuur met een vernis er
over van ,,Heimat-kunst ."
1. S.
Dr . S . 0 . Los . Aristoteles in Nederland (gedurende de
iaatste veertig j aren) . T . Q u i s t, Hilversum . 1905.
Een philosophische dissertatie is ten onzent geen uitzondering ;
maar zij vaart gewoonlijk onder theologische vlag . Ditmaal is het
een predikant die zich zuiver op wijsgeerig terrein beweegt en zijn
doctorgraad onder prof. v a n d e r W ij c k verwerft. De titel is
wel verdiend : net niet lijvige boekje levert een proeve van degelijke
studie en gezond oordeel.
Zijn onderwerp heeft de jonge dr . willekeurig beperkt, waartoe
hij alle recht had en wat in zijn geval verstandig was . Er hebben
nog andere Nederlanders dan de vijf die hij behandelt in de laatste
40 j area zich met A r i s t o t e I e s beziggehouden ; allereerst zijn
promotor zelf, then hij slechts terloops vermeldt (p . 32, 37, 70, 75),
en dan de Katholieken, die in sommiger schatting wel het eerst
hadden mogen behandeld worden . Maar het kader van den schrijver
bracht dit niet mee . Hij spreekt eigenlijk ook niet zoozeer over
den invloedd van A r i s t o t e 1 e s op ooze denkers en schrijvers dan
wel over de kritiek door dezen op den grooten Griek geoefend . En
tegen deze gravamina wordt de oude grootmeester zegevierend
verdedigd . Dr . L o s wil dat zijn lezers ten slotte zullen erkennen
Scholten nochA . Pierson, Spruijt noch Lamers, ook Ovink
niet, hoe bekwame manners ook, hebben A r i s t o t e 1 e s recht begrepen noch juist beoordeeld . Zijn verdediging is zaakrijk, stuurt
op de hoofdpunten aan, en geeft goede overzichten van verschillende
zijden van Aristoteles' leer.
Dat A r i s t o t e 1 e s geen zuiver empirist is maar noodzakelijke
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waarheden erkent (tegen S c h o 1 t e n), dat wij hem niet in den hoek
der utilisten mogen dringen (tegen A. P i e r s o n), dat wij hem
niet als een conservatief wijsgeer, geleerden vinder eener veelszins
verwarrende terminologie op zijde mogen schuiven (tegen S p r u ij t),
dat het een zij dig is aan zijn ethiek in tegen stellin g met de pl atonische een metaphysischen grondslag to ontzeggen (tegen L a m e r s),
gelij k men ook onbillij k doet indien men hem uitsluitend naar
kantiaansche beginselen beoordeelt (tegen 0 v i n k) ; ziedaar het
vijftal stellingen door dr . L o s beknopt in den vorm maar voldoende
breed van opvatting en met kennis van zaken bepleit . Aanmerkingen zijn er natuurlij k to maken . Misschien zal menigeen hem
ten kwade duiden dat hij bij de bespreking van de heillooze werkingen eener utilistische moraal een warme bladzij de schreef tegen
Engelschen in Zuid-Afrika (p . 25) : mij doet het weldadig aan to
zien dat er nog zijn bij wie het enthoesiasme van voor enkele jaren
niet is verdampt . Maar het komt mij voor dat dr . L o s jegens de
door hem besproken schrij vers, die hij altij d betamelij k bej egent,
maar in wie hij toch alleen de critici van A r i s tot el e s ziet, niet
altij d billij k is . Vooral nie t j egens S p r u ij t van wien hem blij kbaar ontging een stukje, klein maar van belang, over Bierens de
Haan tegen Aristoleles (Tijdspiegei 1895) . Van A . P i e r s o n had
menige uitspraak in zijn studie over C a 1 v ij n ter take gediend . De
fout van onzen schrijver is, dat hij alleen op de zakelijke tegenspraak niet op het verschil van gezichtspunt let . Voor S c h o l t e n
is Aristoteles een stelsel, voor A . P i e r s o n een type en wereldhistorische invloed, voor S p r u ij t een wijsgeerige methode, voor
L a m e r s een bundel van meeningen, voor 0 v i n k een slechts half
gerechtvaardigde parenthese tusschen P l a t o en K a n t . En voor dr. Los?
1. S.
N e l l i e. De Bijbel voor kinderen naverteld. 12 aflev. --Rotterdam, Masereeuw en Bouten .
Nu van dit werk in de twaalf afleveringen die voor ons liggen
het Oude Testament compleet is, acht ik het oogenblik gekomen er
lets van to zeggen . Het zal wel niemand verbazen dat ik er minder
mee ingenomen ben dan met L . S t u a r is Kinderbijbel waarover
ik in Onze Eeuw September 1902 schreef. Toch misken ik den
ernstigen arbeid van N e 11 i e geenszins . Zij heeft vooral aan den
hand der nieuwe Leidsche vertaling het 0 . T . met zorg doorgewerkt en er van naverteld wat zij voor kinderen geschikt achtte .
Men zou kunnen zeggen dat zij zich hetzelfde voorstelde als mejuffrouw
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S t u a r t deed, nml . om den Bijbel to laten spreken ,in den toon van
het Boek zeif " . Of N e 11 i e ook bij het N . T . binnen „de rot van
navertelster" zal blijven, laat zij nog daar ; voorloopig evenwel ligt
het 0 . T . voor ons . Zij is evenwel minder zuiver „navertelster"
dan zij misschien zelve meent ; niet slechts de ophelderende aanteekeningen maar allerlei tusschenin gelaschte uitboezemingen
brengen ons meer in de atmosfeer der schrijfster dan in die van
den Bijbel zeif.
Ieder weet dat achter then naam N e 11 i e iemand schuilt die
zich eigenlijk ook niet verbergen wil, een schrijfster aan wie men
soms groot crediet geeft voor pedagogischen tact . Nu mis ik juist
niets zoozeer in dezen kinderbijbel dan het kinderlijk karakter.
Dit kan toch waarlijk niet daarin liggen dat die kinderen zoo vervelend dikwijls als „j ullie" aangesproken worden ; vooral in de
inleiding ; later heeft de schrijfster dit gelukkig gewijzigd . Doorgaande wordt bij die kinderen een beroep gedaan op „wetenschap"
die zij later zullen opdoen, welke ,wetenschap" clan zal geput moeten
worden uit de Leidsche vertaling, althans als de uitbundige lof er
telkens en telkens weer aan toegezwaaid ze niet al verveeld heeft .
Is dit alles weinig kinderlijk, en stoort het gepraat der schrijfster
de stemming waarin het verhaal zelf brengen zou : ik vraag mij of
of dit eigenlijk niet bedoeld en gewild is . Hier kom ik tot mijn
hoofdbezwaar tegen het werk. Ik moet het duidelijk doen uitkomen, en laat dan allerlei losse en kleinere trekken waarop ik
aanmerkin g zou kunnen maken ter zijde .
Dat bezwaar nu is dat de schrijfster populair-wetenschappelijk
en dus onkinderlijk schrijft . Zij beschouwt het 0 . T. van verre
en van buiten ; zij redeneert er over tot kinderen, soms verstandig
en juist, soms ook niet, maar zij leidt er niet in, zij maakt het
nooit levered, tegenwoordig . Ziehier een boek door sommigen vergood (zoo zegt zij) doch dit is verkeerd, door anderen verguisd, dit
is ook verkeerd ; en gij, kinderen moet het leeren begrij pen en
waardeeren . Jawel, begrijpen en waardeeren. 't Is een heel ver
boek, van een vreemd yolk, een yolk dat raar deed en raar geloofde, met veel bekrompen voorstellingen en begrippen ; maar 't
is toch echt en daarom goed voor hoofd en hart . Ik ben blij dat
wij dAt boek, of liever deze bonte verzameling hebben ; ziet eens,
kinderen, zoo en zoo ziet het er daarin uit, wel vreemd en ver, maar
Loch ook wel hoog en mooi . En zoo gaat het door de 39 boeken
van het 0 . T . heen . Maar -- al dat praten er over maakt koud
en houdt het op een afstand ; eerst wanneer de fantazie kleur geeft,
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de overtuiging vasthoudt, eigenlijk toch eerst wanneer het geloof
levend maakt omdat bet 't eeuwige in bet tijdelijke doet erkennen,
en niet meer praat van Godsvoorstellingen van een oud yolk maar
van den levenden God die spreekt en handelt ; eerst dan is de
Bij bel een boek voor onze kinderen en voor ons zelf .
Zoodat ik maar zeggen wil dat wie een verlicht mensch wil
wezen en ,wetenschappelij k" N e l l i e's Bijbel aan zijn kinderen
kan geven .
1. S.
G u s t a f a f G e y e r s t a m . Het Bosch en de Zee . Naar
bet Zweedsch door J e a n n e t t e E . Keys e r . (geautoris.
uitgave) . Amsterdam, H. J. W . B e c h t . 1905 .
Dit behoort wel niet tot zijn beste of machtigste werk, deze
bundel van zes schetsen, welker scenerie bet bosch of de zee is.
Het moge dan zijn dat bet Zweedsche boerenleven hier goed geteekend is, maar iets eigens geeft deze teekening al heel weinig to
zien : boeren-slimheid en boeren-geldzucht zijn wel niet specifiek
Zweedsch en ook in de andere verhalen is er niet veel dat door
bet bijzondere treft . Bijzonder is zeker wel bet geval van de
vrouw, die haar ouden, gebrekkigen man op zijn verzoek helpt
zijn zelfmoordp)annen to volvoeren, maar hoezeer laat de Schr . dit
monsterachtige onverklaard en hoe weinig wekt hij daardoor belangstelling voor deze afschuwelijkheid . Er zijn wel liefelijker tonen
in dit boek en er is in bet verhaal van den ouden zeeman, die
aan land maar niet aarden kon, wel humor ook, zij 't niet altijd
van den fijnsten, maar men legt den bundel na lezing toch met
een gevoel van onvoldaanheid uit de hand ; de kennismaking met
deze lieden was nu j uist niet zoo'n buitenkansj e .
H. S.
M e v r . M. C . E. 0 v ink--S o e r . Sijtske's Huwelijk.
Indische roman . Amersfoort, V a l k h o f f e n Co. z j .
Ditt is een van die eerlij k-geschrevene en goed-bedoelde boeken,
waarbij de referent liefst zijn aanmerkingen zou achterwege houden .
De schrijfster wil niet meer geven dan zij meent to kunnen geven :
een eenvoudig verhaal, zonder spannende intrigue ; de geschiedenis
van een meisj e, dat, trouwend met een aan een Indische suikerfabriek
verbonden employe, naar Holland terug verlangt en door dat verlangen bijna haar huwelijksgeluk zou verstoren, als haar eigen moeder in Holland niet zoo wij s was haar op haar plicht to wij zen en
haar man niet zoo flink was haar geducht to boudeeren, totdat zij
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hear ongelijk erkent en bet weer al pais en vree wordt . Moraal :
Vrouwen moeten hun mans volgen, zelfs naar suikerfabrieken in het
binnenland van Java, waar bet leven nu niet precies zoo is als in
den Haag
M e v r . O v i n k--S o e r heeft heel aardig de verschillende personages getypeerd, waarmee S y t s k e en haar man in aanraking
komen en, al boeit bet boek niet, men leest bet met een kalm
soort van genoegen Loch uit, niet om to weten of' maar hoe alles
terecht komt . Jammer maar -- en dat is de grief, die ons Loch uit
de pen moet -- dat de gesprekken, vooral tusschen man en vrouw,
niet wat natuurlij ker en ongekunstelder zijn . Ze spreken zoo vaak
boekentaal . Maar ze zijn toch zoo beminnelij k, dat men bet hun
haast vergeeft.
H. S.
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DE KUST VAN SMARAGD
DOOR

C. M. VISSERING .

Le Petit Chalet.
I.
Kloek en kantig staat het kleine gebouw van Je
Petit Chalet" op een rots van de kust van Smaragd in
Bretagne .
De zee voor het huffs is de Baai van Ne"cey ; een breede
zeearm gaat landinwaarts ; bij vloed is de baai voile zee,
en de zeearm een golvende watervlakte ; bij eb zijn beide
,,greve" ; zoodat de rots van het huis afwisselend, zes wren
daags, staat in zee en op land .
Schuin tegenover je Petit Chalet" ligt, aan de overzijde van den zeearm, in een bocht het visschersdorp St . Briac ;
er recht tegenover, staat op een rots, le Chateau de Necey .
Het kleine gebouw is opgetrokken van ruwe blokken
graniet, met deuren en vensters van rood geverwd hout ;
het is aan drie zijden omgeven door de zee, aan den vierden
kant is een tuin op de falaise . Om het huis is een zware
ringmuur met drie uitgebouwde puntbedaakte torens ; n
de rots zijn twee hooge trappen uitgehouwen, 6"n aan de
zijde van St. Briac, om met laag water de ,,greIve" to bereikeu, de tweede opkomend van een klein geel strand, a an
0 . E . VI
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,den kant van het dorp Lancieux ; voor het huis staat een
standaard . Van uit zee gezien gelijkt „le Petit Chalet"
een kleine vesting.
De hoofdingang geeft onmiddellijk toegang tot de
eetkamer, een vertrek met witte muren, balkenzoldering,
houten vloer en hooge schouw ; de muren zijn behangen.
met vischtuigen en bootsbenoodigdheden, netten, haken,
lederen tasschen, linnen zakken, roeispanen, en vlaggen ;
boven de aanrechttafel hangt een kaart van de baai van
N cey. Breed valt het licht door de openstaande huisdeur .
De visschers van St . Briac varen bij vloed met voile
zeilen voorbij naar het ruime sop ; bij eb, als „1'eau morte"
het strand heeft prij s geg even, komen de ,pAcheurs de
greve" blootsvoets in het zand de achter gebleven vruchten
der zee zoeken ; als achtergrond van dit levendig bedrijf,
staat het kasteel van Mcey op de rots, als het decoratief
van een tooneel .
De kamers der eerste verdieping komen uit op een
houten gaanderij en geven aan alle zijden uitzicht op de
zee . De tweede verdieping is uitgebouwd in een torendak .
Het huis ligt een zaam.
Er is niets dan zee, falaises en rotsen . Op eenigen
afstand op de kust is het eerste huis de villa van den
Engelschen generaal Mack ; op vijf en twintig minuten
afstands ligt het dorp Lancieux .
Er is dus niet veel !
Er is een klein onaanzienlijk huis ; een onbeduidend
stuk strand ; een hoekj e tuin op de falaise ; en een vlak
zee dat voor de helft van den dag Been zee is . Maar het
onaanzienlijke huis is al licht en lucht en vroolijkheid ;
het stuk strand is een verrukkende zonneplek ; het hoekj e
duin op de falaise een geurende wilde tuin, vol bloeiende
laurieren en bloemen door de winden gezaaid ; en het vlak
zee, dat voor de helft van den dag geen zee is, is nu een
glanzende wereld van smaragd, met witte golven en glinsterende zeilen, straks een blinkende zandvlakte, met vrij
gekomen onderzeesche tuinen .
Wij gaan met niemand om

De villa's op verren afstand om ons heen zijn slechts
bewoond door ,gardiens" . Doch vroeg in den morgen
komt madame G a u t h i e r uit Lancieux met haar koeien
op de falaise om ons van melk to voorzien ; na het ontbijt
komt Leon P 1 e s s i s, de visscher, om zijn versch gevangen
visch aan to bieden ; zoodra de ,greve" droog is, komt „ le
petit Berre", het zoontj a van de epiciere uit St . Briac om
brood en vleesch to brengen ; en monsieur T h o u s e, de
huisbewaarder van de villa van den Engelschen generaal,
brengt dagelijks groenten en vruchten . Deze menschen zijn
langzamerhand vrienden geworden ; vooral L e o n P 1 e s s i s
en monsieur T h o u s e, echte Bretonsche typen, T h o u s e
,,un vrai loup de mer en retraite" met zijn vijftig dienstjaren als zeeman achter den rug, vol verhalen van verre
reizen en schipbreuken ; P l e s s i s n og met jonge kracht
en jonge liefde voor de zee .
Ons huis wordt bestierd door een jong meisj a uit een
v sschersg ezin van St . Briac, E u g e n i e G a bore 1 . Zij is
vlug, elegant, van het knappe Bretonsche type ; tot in de
kleinste bijzonderheden zorgt zij met fijnen smaak ; en als
het stormt en madame G a u t h i e r niet met haar koeien
op de falaise komt, P 1 e s s i s geen visch kan vangen, „le
petit Berre", niet over den zeearm durft, zoodat niets meer
voor het materieele leven le Petit Chalet bereikt, en de
bewoners voor een deel van den dag moeten leven ,d'amour
et d'eau fraiche" zooals de Bretonner zegt, dan gaat zoodra
de storm bedaart E u g e n i e naar St. Briac om inkoopen
voor den „pot-au-feu" to doen en de schade to vergoeden .
Zoo gaat het toe in het huis op de kust van smaragd.
Bij hoog water wordt gebaad in de zee voor het huis,
bij laag water de rotsen bekiommen die eilanden zijn in de
zee ; met varen en visschen, wandelen en rijden is de dag
to kort om to leven .
II.
Ik sta op de falaise hoog boven de zee .
Zacht ritselt de wind door de helmplanten ; rustloos
bewegen de halmen .

Tusschen het grijze helmgroen staan witte kamillen
en rose duinbloemen ; over den grond kruipen windekelken, broos als het door den wind voortgestuwde zeeschuim op het strand ; voile rozetten paarsroode thij m
liggen als kleurige kussens in het dorre duingras ; korte
gedrongen orchideeen staan als stij ve bloemenkaarsen op
den grond en gaan niet mee in al het bloembewegen op
den wind .
Voor mij ligt ons huisje vierkant en puntig op de
rotsspits ; aan de andere zijde van den nu drogen zeearm
staat „le Chateau de Mcey" in een schijnend ochtendlicht ;
daarachter glinstert de baai met in drie kleine zeebochten
blinkende stukken geel strand .
Het is eb, de kleine haven van St . Briac ligt droog ;
het water in de baai is van een vaal blauwe kleur, en
deint al verder terug „au large" ; meer en meer worden
rotspunten zichtbaar en komt de „greve" bloot .
Langs de kust strekt zich een lange lijn van goudgeel
koren ; rustloos als de helmplanten, deinen de gouden
halmen ; gele, golvende zeeen van graan, op hooge, grillig

gevormde voetstukken van rotsen.
Heden in het zonlicht zijn de rotsen goud, gisteren
in den storm waren zij zwart . De zee aan hun voet is van
een schitterend smaragd .
Wijd spant zich het opaal van den hemel boven het
watervlak ; een hemel vol kleine, drij vende, witte wolken,
boven een zee vol kleine, schuimende, witte golven .
De falaises zijn doorkruist met , wegen ; smalle voetpaden door de weiden, breede zandwegen met karresporen
langs de korenakkers, graspaden door de velden brem .
Het is niet gemakkelijk zijn weg to vinden ; men moet
zich den weg naar een bepaald punt zelf leeren merken ;
het gaat als in de sprookj es met bloemen, planten en
steenen ; een bos paarsroode korenbloemenn op een tweesprong, een hooge zilverbladige distelplant in een hollen
weg, of een plek zwarte aarde op een veld, waar maaiers
vuur hebben gestookt om visch to bakken, zijn wegwijzers .
Ook in de dorpen zoekt men door kenteekenen zijn

weg, naar de kerk, het middelpunt der in alle richtingen
verspreide huizen der gemeente .
Nederige godshuizen zijn de kerken der Bretonsche
dorpen ; bouw vallen in massieve muren van graniet, vergrauwd door den tijd . Een zwaar dak beschermt de korte
muren, niet veel hooger dan een menschenlengte . In diepe
wandnissen zijn zwart houten poortingangen ; boven de
poorten onregelmatig afgewerkte roosvensters, verweerd tot
glanzende kleuren. Midden op het dak staat plomp de
vierkante toren, met zwarte gaten als van uilennesten ;
goudfluweelig groeit het mos op het dak, ruiggroen het
loog ; uit de spleten der muren bloeien bloemen en grashalinen op .
Om de kerken zijn de doodenakkers, met grafheuvels
dicht naast elkaar, want de gewijde grond is beperkt voor
de dooden van eeuwen .
Op ieder graf staat een kruis, om de kruisen bloeien
bloemen ; gekweekte bloemen waar de graven jong zijn,
wilde bloemen waar het graf oud is en het kruis verweerd
en de hand der levenden voor de dooden niet meer zorgt .
Tusschen de lage graf kruisen rijst hoog een kruis met het
beeld van den Christus, een grof gehouwen beeld met
smartelijke lijdenstrekken, verweerd en ingevreten. In den
toren hangt een klok, oud als het eeuwenleven van de
kerk, maar met een klank zoo jong als het zonlicht om
den toren en de eendag sbloemen op de graven .
Om de kei k staan de huizen ; er zijn geen straten.
leder huffs staat alsof het toevallig is gekomen . Soms
vormen de huizen een nauwe gang, soms een pleintj e, soms
is er een verzameling tuinen met hier en daar een huis er
in ; maar ieder huis heeft bloemen .
Voor de huizen der armen staan to sschen de verkleurde
blauwe luikjes in de vensternissen naleve potten met geraniums en anjers, en uit de grove muurspleten dansen
tusschen helmgras en wilde haver roode papavers oolijk op .
De daken glinsteren rood, groen en zilver, van steenbreek,
loog en mos, een wonder van kleuren in den zonneschijn .
De tuinen zijn rijker . Daar is met kwistige hand ge-

zaaid, en de aarde en de zon hebben hun taak niet ten
halve vervuld . De bloemen staan in lange, voile rijen van
den weg tot aan de huizen ; lelies, anjers, violieren, rozen
en onder de hoog opbloeiende planten, het bloemengestoei
van Oost-Indische kers en convolvulus, tusschen reseda,
heliotrope en bonte violen, geheel de z waree aarde dekkend
met kleuren ; een rijkdom zonder bedoeling aangelegd, onbesn oeid in uitbun dige weelde .
Argloos schoon zijn de dorpen van Bretagne .

Wij zijn vroeg uit gegaan met „de Marie", de boot van
L o n P l e s s i s, en bij hoog water ingescheept op een der
hoogste rotspunten voor ons huis om to zeilen naar 1' Ile
d' Ebihens, een uitgestrekt rotseneiland in de zee, van StJacut-de-la-Mer to voet to bereiken over d e ,greve" .
Twee urea heeft „de Marie" gezeild over een zilvergladde, zonnige zee, zacht met den wind mee, zonder
merkbare deining tusschen de golfstroomen van St . Briac
en St . Malot door . Bij den aanvang der ,,mar e basse" is
,,de Marie" op een der kleine, witte strand j es van het eil and
geland .
Van het vochtige strand zoeken wij een opgang tusschen titanische steenblokken over woeste, steile rotsen . Op
de kruin der rotsen is een hoogvlakte met weiden en gekweekte velden . Op een plateau, lager dan de weiden staat
een groote boerderij met bijgebouwen ; op eenigen afstand
van de boerderij verheft zich eenn oude grij ze toren, met
kanteelen op het stoere, ronde lichaam van graniet . Aan
den voet van den toren zijn groene weiden met wilde weelde
van bergbloemen ; twee roodbonte koeien staan rechts van
den toren to grazen, vast gebonden aan ijzeren ringen in
den torenmuur.
Op de weide boven de boerderij graast een kudde
schapen ; de wollig witte lichamen met de fijne, lange koppen
en de tengere, slanke pooten, staan als gesneden beelden,
scherp afgelijnd tegen het azuur der zee .

Licht is de lucht, frisch de atmosfeer ; een koelte waait
van uit zee, een v ochtige, zilte koelte, vol geuren van bloe-men en weiden .
Wij zijn weer de rotsen afgedaald tot aan de zee .
Ret kleine, gele strand heeft zich uitgebreid tot een
groote, glinsterende vlakte .
Tuinen zijn door de zee prijs gegeven, groote uitge-strekte, glanzig vochtige tuinen, met weelderige bosschen
zeewier en breede plekken langharig mos, rood en schitterend lichtgroen van kleur .
Een ziltige lucht komt tot ons, een scherpe lucht van
al wat in de diepte van het water leeft ; van al wat groeiten bloeit en sterft op het duister oppervlak der zee, en nu
is vrijgekomen in het licht .
Wij brengen den dag op het eiland door ; een zonnigen,
eenzamen, stillen dag ; een dag, vergeleken bij het levee,
aan een droom gelij k, zoo vol rust .
Bij het opkomen van het getij maakt L e o n P 1 e s i s
de boot vaardig . „De Marie" wordt op den terugweg over
de zee geroeid. loog deint zij op de golven, met korte,
snelle bewegingen zich worstelend dwars door de strooming
van St. Malot heen, om to komen in den golfstroom van
St. Briac . Eindelijk deint de boot mee in de kabbelingg
van den vloed ; de bootsman maakt een riem tot roer ;
snel glijdt „de Marie" nu over de golven huiswaarts .
Op de falaises ruischen de gele graanvelden in de
avondzon ; op de grasvelden wordt gemaaid. Een sterke
lucht van pas gemaaid gras gaat over de zee, alle andere
geuren overheerschend . Er is geen geluid dan het klotsen
der riemen, het kabbelen der golven en het zacht zingen
van den bootsman ; de lucht is vervuld van geuren van
bloemen en gras
Zoo is de zee van Bretagne !
De zee komt op, de zon gaat on der .
De dag is drukkend heet geweest, de lucht bewolkt ;
sours vielen zachte regens .
Ook nu is de lucht grijs . Breede, loodkleurige vlekken

8
liggen op de golven ; een lange, verre zilverstreep blinkt
aan den horizont.
Het gras der falaises is van een diep donker groen ;
uitloopende schuimgolven van den opkomenden vloed,
wroeten in het nu dof gele zand van het strand . De in
zee uitstekende rotsen zijn zwart, en 1' Ile d' Ehibens en
de landtong van kaap Fr hel, liggen als zware, zwarte
strepen aan den gezichteinder, in de al hooger staande zee .
In de vale, violetgrijze wolken komt een kleine opening,
een scheuring waar de zon iederen avond op dit uur in
gloed van kleuren ondergaat ; een langwerpig-ronde holte
met uitpluizingen als van watten in de wolken er om heen .
Door de opening schijnt een schel, verblindend zilver licht ;
een schitterend hemeloog, dat lichtend een metaalschijn
werpt over de zee .
Ret wolkenoog wordt goud, hooger van kleur, scheller
van glans ; het wordt donker rood koper, dat langzaam
verbleekt . Langen tijd is er niets dan een doorschijnend
wit licht in de scheuring der wolken, een schel bleek licht,
strak als van den glans der maan .
Ein delijk wordt alles gelijk . Het violet der wolkenn
is tot een zacht waterig grijs verzwonden ; het hemeloog
is vervaaad. De rotsen aan den horizont zijn weggezonken
in avondduisternis ; waar kaap Frehel moet ziju, licht telkens bruusk, met venijnige flikkering, een fel licht op, het
licht van den vuurtoren ; een licht dat nu nog alleen
schittert, geen schijn werpt . Een sterke wind steekt op
uit zee ; wordt plotseling storm. Heftig slaan de golven
naar het land ; watermassa's na watermassa's storten zich
schuimbrekend op de rotsen en op het strand ; de rotstrappen aan weerszijden van het huffs worden als door de
golven weggevreten ; telkens een trede minder zichtbaar .
Het is duister geworden . Van de zee is niets meer to
onderscheiden, dan wit woest bruisend schuim, op het
kokend donderend oppervlak .
Het seinvuur van kaap Frdhel geeft nu twee maal een
scherp opflikkerend licht, en splijt dan twee maal de
duisternis met een langen, rechten pijl van schijn, die als

een bliksem over de zee gaat ; onophoudelijk, altijd door,
twee punters licht, twee stralen licht, twee punters licht,
twee stralen licht, van een zelfde plek uitgaand, op een
lijn vallend, gekeild over de zee, met een nooit haperende
mechaniek .
Ook de g olven schijnen bewogen door een rustelooze,
mechanische macht ; een macht die ze voortzwiept, zoover
op het strand, zoover op de rotsen ; maar die ze toch
woester, woedender telkens opjaagt en doet opbranden in
hoogtepunten, slechts bij oogenblikken bereikt .
Zoo is de zee van Bretagne !
VI .
De vloed is op zijn hoogst geweest, langzaam dalen
de golven .
In haar breeden boezem trekt de zee haar overvloed
van water terug ; al verder verdrogen haar armen, er is
niets meer dan plekken vochtig zand .
Wonderen zijn de „gr6ves" van Bretagne ! Uitgestrekte
stranden, zeeboezems, baaien, diep ingrijpend op de rotsachtige ku st ; l appen vlak land waar een uur to voren de
zee heeft gebruist, een woeste waterwereld, waarvan de
diepte nauwlijks to peilen is .
Een wonder, het telkens voor zes uren vrij komen van
een stuk land, dat bij iedere „maree haute" onder de golven verdwijnt en bij iedere „maree basse" weer to voorschij a komt . Eon eeuwig kiekeboe van de zee met het
land ; een afmattend, nooit rustend spel, een spel zonder
genade, wie er geen rekening mee houdt is onherroepelijk
verloren .
Lang zaam daalt het water ; langzaam, maar reg elmatig
en zeker komen de rotsen en de stranden vrij, en liggen
de baaien bloot . Langzaam komt alles van onder de zee
to voorschij n ; eerst de hooge rotsp u nten, dan de lagere ;
heele rotseneilanden, met grootsche, door het water uitgeschuurde wanders, lig gen droog en worden 6"n met het
land . Lange rotsenlijnen van de kust komen uit het water

op, grillig woest van vormen, zwartkleurige muren van
druipend graniet ; en tegen het zwart van graniet glinsteren
de zeewieren, de gouden „goemon" en de gele „varec" als
Bergen van edel metaal, als bosschen van goud en koper,
vol gloed en pracht in de zon .
In het blinkende, vochtige zand der „greve" strekken
zich de golvingen der zee met regelmatige versiering om
kuilen, poelen en plassen ; wijd spreiden zich vlakken van
kleur, geel en oranje van schelpen, bruin en wit van kiezel .
Er is schittering overal, op milliarden atomen van rotsen
en zand, paarlmoerachtige stippen van schelpen en steenen .
In en om de poelen springen de garnalen en zeevliegen,
kruipen langzaam de krabben, en liggen de met mos begroeide kwallen ; tusschen de spleten van rotsblokken levee
nauwlijks zichtbaar de donker roode zeeanemonen .
Van alle kanten komen de men schen op de „greve"
om to oogsten wat de zee achterlaat, dieren, planters, steenen en schelpen . Mannen, vrouwen en kinderen komen
bij troepen om visschen, slakken en krabben to zoeken ;
voerlieden komen met spaden en vorken om op smalle langwerpige karren met vier paarden bespannen de „goemon" en
de „varec" weg to halen, en snel, voordat de golven weer
kom en, de waterzware vrachten naar de hoogten der falaises
to voeren, als west voor den grond. De bewoners der omliggende dorpen aan weerszijden van den zeearm gaan over
en weer om elkander to bezoeken, handel to drijven, inkoopen to doen, snel, haastig, vlug, voordat weer het water
opkomt . De „greve" is de hoofdader in het leven der
kustbevolking. Het geheele leven wordt ingericht en het
verkeer geregeld op de wisselingen van het getij, dat
dagelijks verspringt met een gelijkmatige verhooging van
een nooit veranderenden duur .
Langzaam komt weer de zee op . Langzaam wordt het
zand der „greve" van uit de verte overstroomd met kleine,
dartel aanrollende golven, een stil, lustig, vroolijk spel . Langzaam komen zij landwaarts de spelende kabbelingen, met
zacht ritselend ruischen . De verste zandplekken der „greve"
worden met water gedekt, nog staan de rotsen droog tegen
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de blauwe zeelijn van den horizont . Zacht zeegroen schijnen
de golven die glijden over het witte zand ; waar zij deinen
over de zwarte rotsen, worden zij donker violet . Langzaam
verzinken de goemon- en vareeplanten terug in hun zilten
wereld van water ; hun zonnegoudkleur is verdwenen, breede
duistere vlekken worden zij op de blauwe oppervlakte van
de zee. Langzaam zinken alle rotsen weg ; langzaam, maar
regelmatig en zeker komt de zee nader, altijd nader . Ret
blijft geen spelen meer, Been lieflijk lonken van de golven
naar het land. Het wordt de stroeve ernst van de groote,
voile zee ; van de zee die rechtmatig haar plaats herneemt ;
die verwerpt en verschuit wat zich in haar weg stelt, die
beukt en slaat tegen rotsen en borstweringen ; die heerscht
en verwoest waar zij verschijnt .
De ,greve" sluimert op nieuw voor een kwart etmaal
op den bodem der zee ; al wat daar leeft en bloeit blijft
verborgen tot dat weer langzaam, langzaam met stifle geluiden en zacht gelispel de golven zullen terugdeinen, al
verder terug, tot dat haar tijd van gaan verstreken is en
weer van komen aangebroken .
Zoo blijft het een eeuwig wisselen in oogenblikken
van tijd ; een gaan en komen in bestendigheid van plaats ;
een werken en terugwerken in macht van e nheid ; een
nimmer rustende bewegelijkheid in de grootsche onbewogen
rust der zee .
V.
Ik zie de zee van uit het kamertj a in den toren .
Geweldig is de storm uit zee op gekomen . Bulderend
slaat de wind om het huis .
En groot albeheerschend geloei omsluiert het kleine
gebouw en dempt alle leven van binnen .
Kleine, piepende, krakende, snerpende nevengeluiden
komen op en gaan weer verloren in het groote geweld van
den wind . Geluiden satanisch ais van een woesten lach ;
hevig smartelijk ais van een pijnlijk opschreien ; woest
ontzettend ais van een woedend brullen . Dan weer fijn

snerpend fluitend met valsch gegrijus. Maar boven alle
andere geluiden uit, onverzwakt, nimmer rustend, van uit
de verte aanzwiepend en van uit de hoog to neerslaand, het
grootsche geloei van den storm .
De zee staat hoog met zware, witte kopgolven . Smaragd
is de kleur in alle schakeeringen ; smaragd van doorschijnend
waterig groenwit tot diep donker paarsgroen . Grijze waterzware wolken hangen aan den hemel ; doorschijnend witte
wolken komen aanjagen van den horizont ; achter de grijze
en witte wolkenmassa's zijn kleine strakke plekken indigoblauw van de lucht ; en het spel van de wolken en het
blauw van de lucht spelen vandaag alle schakeeringen van
smaragd op de zee .
Bij oogenblikken schiet een schijn van klaterend goud
over het land en over de zee, een lack die door de hemelen
schatert ; het komt wanneer de zon even door de wolken
scheert ; een vroeg licht waarin de trust helgroen opschijnt
en haar onafzienbare zeeen van koren als een eindloos
dek van good opschittert ; een blij licht waarin de woeste
watergolven met hoog behagen opdausen .
Voor de kustbevolking is deze stormdag een ramp, die
een winter van ellende voorspelt . De oogst is rijp ; een
rijke weeldrige oogst, voor welks zegen herhaaldelijk in de
kerk is gedankt .
Maar de stormwinden hebben de voldragen velden gegeeseld ; met het zelfde woest maar duldend beweg en als
van de wolken aan den hemel en van de golveu in de zee,
zijn de volrijpe area tegen elkaar gezwiept . De storm rust,
de wolken zijn - .vervaagd, de golven zijn in den zeeboezem
verzonken ; op de velden staan nog de halmen, maar de
winden hebben den oogst verwaaid ; de graankorrels zijn
als de wolken en de golven verzwon den in het niet .
Een dag van verwoesting en smart is deze stormdag
op de kust van smarag d .
VI .
Het is springvloed geweest .
Hoog heeft de zee gestaan met bruisende schuim-
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koppen . Het strand en de rotsen van ,le Petit Chalet" zijn
verzonken geweest onder de g olven . Nu bij laagtij heeft
het water zich verder terug getrokken dan anders en meer
achter gelaten dan gewoonlijk .
.Ale glinsterende poelen zijn overbevolkt met springende garnalen . Kleine vleeschkleurige krabben en groote
krabben met de groene kleur van kikvorschen verschuilen
zich zijwaarts bewegend in het zand of tusschen de rotsspleten ; doode kwallen en stukken kurk en hout liggen
tusschen het los gewrongen zeewier op het strand.
Het zeevolk heeft vroeg de zeilen gespannen en is met
het tij mee „au large" g estroomd . Vrouwen, kinderen, nude
en ook gebrekkige mannen gaan met hun geruischloozen
blootvoetschen loop over de ,greve" .
Uit St . Briac klinken zacht kerkkloktonen, telkens
even opklankend wanneer de wind over de vlakte komt ;
plechtige tonen van de oude kerklok die g edurende eeuwen
voor geslachten van visschers en boeren de urea heeft geluid ; de vreugde-uren van huwelijken en geboorten, en de
uren van den dood, zooals op heden voor een jongen zeeman .
„Eeuwen" dat is het woord dat in Bretagne telkens op,
de lippen komt. Ret is alsof alles een verleden van eeuwen
heeft ; alsof altijd alles is blijven bestaan, zooals het eeuwen
geleden werd uitgedacht .
In de kerken, in de huizen, in de dorpen en in de
steden, wordt door niet eindigende geslachten van een zelfde
soort men schen, onveranderd het leven overgeleefd .
En de zee, en de falaises, en de stille „greves", zij zijn
er eeuwig geweest, altijd verjongd door het onstaan van
nieuwe schepselen, altijd vernieuwd in wisseling van leven
en dood .
Zoover het oog ziet liggenn de „greves" droog . Ver ligt
de zee, een vale streep aan den horizont, onder een zonlooze blauwgrij ze lucht . Een stuk wereld geheimzinnig
onbewogen, vol rust en onverstoorde stilte .
Er waait een zachte wind door de helm en varens der
begroeide hellingen boven de rotsenlijn van vochtig graniet .
Op de rotsen liggen de falaises in breede randen „micatule",

zacht zilverig abeelengroen ; achter de zilveren heggen ruischen de velden, tarwe- rogg e- en havervelden . Verder
het land in liggen de boomgaarden in groen van welie e
weiden, in wit van blanke boekweitvelden, en in het geurend
geel van lupinenakkers .
Wij 'steken de ,gr6ve" over naar St . Briac, om landinwaarts to gaan naar Ploubalay .
Luw is de lucht . Zwaar hangers de wolken over de
toppers der boomers .
De wolken dalen zoo diep, dat het is alsof zij de kale,
hoog opgegroeide eikestammen zullen beroeren ; de lucht
lijkt zoo laag, ,qu' on y voit monter sa priere", zooals een
Bretonsch zanger zegt . Er is een wags van weemoed in de
atmosfeer.
Wij gaan verder landinwaarts . Wij zien de zee niet
meer, wij hooren haar niet meer, maar wij gevoelen haar
altijd nabij, want ecn zilte wind waait over het land .
Het landschap is eenzaam . Aan weerszijden van den
weg zijn niets dan weiden met hooge eikestammen en graanvelden met breed gekroonde zwaar bevruchte appelboomen .
Wij gaan altijd verder het land in ; aan den kant van
den met Bras bezoomden landweg graast een kleine kudde
roodbruine koeien ; een herder en een jonge koehoedster
staan er bij .
De man houdt de rechter hand van het meisje tusschen
beide handers, en streelt haar zacht over de vingers . Zij
is mooi ; zij heeft de ru stige, krachtige, onbewuste schoonheid
van achtien of twintig jaren.
Wij vragen den jongen herder naar den we- .
Hij antwoordt ons, altijd rustig de hand van het meisje
streelend.
Zij blijft in dezelfde houding staan . Zij kijkt ons even
aan, maar ziet dan weer met haar teedere oogen naar den
jongen man, die terwijl hij met ons spreekt, niet ophoudt
haar to streelen.
Dit is eenvoud zooals ik nimmer heb gezien .

m e n t is ook een onzer vrienden

VII .
Het is hoogtij .
Het licht slaat over de zee en schittert over de velden .
De ,passeur", monsieur C l e m e n t, is met zijn roeiboot over gestoken van St . Briac om ons over den zeearm
to zetten .
Monsieur C 1
. Telkens
op de korte tochten naar den overkant vertelt hij ons van
zijn vijftig zeejaren .
,,lk ben nu zestig", begint hij dan trotsch, „en ben
als een bengel van Lien jaar zeeman geworden ; nu heb ik
't goed," ,mais j' ai des pieds de marin", en hij wijst
op de gezwollen voeten en beduidt ons, dat hij beter varen
kan dan loopen .
Wij klauteren de trappen in den rotswand boven de
haven van St . Briac op .
Op een rotspunt vlak aan zee staat „le Calvaire des
marins", een hoog houten kruis met een glanzend wit
Christusbeeld, op een v oetstuk van blokken graniet . Onder
het beeld liggen altijd vrouwen geknield ; zij bidden voor
de rust der dooden, of om het behoud van levens, die immer
in gevaar zip.
Wij gaan naar „la mere G a b o r e 1," de moeder van
Eugenie .
Links van het kruis slaan wij een zonnig pad in, langs
den ouden windmolen van St . Briac .
Wij komen voorbij een eenzaam staand, onbewoond
zwart - houten huis, omgaasd met spiunewebben ; de tuin
is vol bloeiende klaprozen . Paden, grasranden, kleine
heuvelen met laurieren, alles is bedolven onder klaprozen,
onder groote papavers, kleine papavers, enkele en dubbele
papavers, die wiegelend op stelen van allerlei hoogten,
gloeiend rood deinen op de koelte van de zee . Voor de
houten poortdeur van het gesloten huis staan twee groote
tobben met bloeiende hortensias ; uit de aarde der tobben
bloeien de wilde papavers brutaal rood over het zacht rose
d er hortensias op . Een laaiend vuur van bloemen, om
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het stille, donkere droombeeld van het spinberagte huis .
Wij steken een duin over naar een zandpad met
visschershuisj es ; de zon brandt op de huisj es en op den
ong eplaveiden grond ; de wind speelt met de bloemen in
de vensternissen .
In een der grijs granieten huisjes woont „la mere
Gab o r e 1 ". De lage voordeur in de diepe muurnis staat
open ; wij zien haar in de keuken, zij speelt met een
groenen papegaai ; haar dochter F r a n c i n e ligt geknield
voor de schouw, zij breekt takkebosj es op de haardplaat
voor het vuur voor het middagmaal .
A is wij ons bukken om het deurtj e in to gaan komt
moeder Gab ore 1 vlug naar ons toe, om ons to verwelkomen en stoelen aan to bieden ; haar dochter springt op
voor de schouw, verdwijnt door een binnendeur met een
verontschuldiging voor haar verwaaid kapsel . De moeder
draag t de Bretousche ,coiffe" op het nog donkere haar ;
de moesselin en keelband gaat onder den kin door en is
boven het linker oor met een zwierigen strik vast gemaakt ;
het verbrande gelaat schijnt nog geler in den witten keelband, levendig staan de donkere oogen in het tanige gezicht .
Hier zijn wij in het echt Bretonsche visschershuis,
zooals Pierre L o t i beschrijft in zijn ,Pecheurs d'Islande" .
net geheimzinnige, armzalige en toch zoo innig intieme
binnenhuis der visschersgezinnen, waar in een schemerduister ieder voorwerp zijn eigen taal spreekt, en de menschen en de dingen van een zoo intens eigen leven getuigen .
De muren van het woonvertrek zijn wit, de zoldering
is van hoot met zware balken, de bodem van leem, maar
alles is geheimzinnig geworden van kl eur, door den rook
die niet is opgestegen door de schouw, en door het leven
van geslachten na geslachten .
Tegen den achterwand van het kamertj e staat de
traditioneele eikenhouten bedstee met de uitgesneden deuren
en een ruw gesneden eikenhouten zitbank er voor ; het bed
is hoog opgemaakt met een wit en rood gestreepte deken,
en is alleen door middel van de bank to bereiken .
Fen met de bedstee, „le lit en €agere", zooals de

naam is van deze slaapplaats, is een eikenhouten least met
large glanzende koperen sloten ; kast en bedstee dekken
geheel den achterwand met donker eikenhout .
In den zijwand, rechts van de bedstee is de schouw,
een hooge zwart berookte schouw met bonten schoorsteenval, waaronder de takkebossen knappend opvlammen ; onder
de luifel van de schouw is een eikenhouten zitbank, „de
plaats die 's winters nooit onbezet blijft," zegt „mire
G a bore 1". Naast de schouw staat een ledikant „a la mode
de ville" met kretonnen gordijnen, waar „le petit J u 1 e"
slaapt wanneer hij van zijn reizen terug komt ; „ le petit
frere", een jongen van vijftien jaar, die al sedert vij f jaar
,,petit pecheur" is, omdat de dienstj aren van den zeeman
tellern van of het tiende jaar ; „,,le petit J u 1 e" is in een
heel ver land," zegt ,m6re Gab ore 1", ,nog verder clan
Antwerpen, dat is ver voor een kleinen visschersjongen ."
De muur tegenover de schouw is van den vloer tot
aan den zolder gedekt met een eikenhouten rek met huisraad, aardewerk, tinnen kroezen en kannen, en koperen
pannen ; nu op klaarlichten dag spelen de vlammen der
takkenbossen in den schemer van het vertrek, lichtjes op
het aardewerk en metaal ; naast het rek staat een bamboezen
standaard met op de punt eenn blikken etensbakje ; op het
etensbakje zit Jacot, de groene cacatou .
Het paneel tusschen de bedstee en de least is de gewijde plaats ; een kleurig porceleinen Mariabeeldje staat in
een krans van kun stbloemen ; om het Mariabeeld hangen
portretten, alleen van mannelijke familieleden ; het zijn de
portretten van afgestorvenen, die de zee niet heeft terug
gegeven .
Boven de bedstee en boven de kast prijken twee lithografieen van marineschepen, waarop ,le pere G a bore 1"
heeft gediend en waarop een der zoons aan zijn vijf jaren
van „service d'etat" heeft voldaan . Boven het bordenrek
hangt in een lichtgroene flesch, het fijn afgewerkt model
van een koopvaardijboot, waarop een andere zoon zijn
„service de commerce" uitdient, door een vriend van madame
G a b ore 1' s zoon eigenhandig voor haar gemaakt .
. E. VI
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J acot heeft het hoogste woord ; hij is het geschenk
van een der zoons, nit Trinidad voor de moeder meegebracht ; hij is de lieveling der familie .
„Parle Coco !" zegt de mooie F r a n c i n e, die terug is
gekomen met een keurig kapsel .
Ook de moeder spreekt haar lieveling toe, die voor
ons moet spreken . ,,Mon beau Coco, mon bon Coco, parle
done mon petit Coco ?" en Coco roept plotseling duidelij k,
zeer snel met de stem als van een buikspreker : ,Bonj our
Coco, bonjour Coco, as-tu dejeune Coco :'" en als er even
in de zonnige straat een opgejaagde kip het deurtje voorbij
tippelt, gaat hij plotseling luid kakelen als een kip .
Madame G a b o r e 1 spreekt met ons over haar levee,
over haar kinderen en over de menschen van het dorp .
Zij beredeneert de dingen van het leven van een wijsgeerig
standpunt. Zij keurt af, dat Leon P l e s s i s, die vijf en
dertig jaar is, niet gehuwd is . „Un homme qui n'est pas
mari n'a pas de position," zegt zij beslist ; „et pour un
homme qui n'a pas d'enfants it ne faut pas la peine de
vivre ."
P l e s s i s heeft ons eenige dagen geleden gezegd : je
n e me marie pas ; je suis sage comme une image" ; hij
heeft er bij verteld dat hij voor zijn leven lang de zorg
voor drie vrouwen op zich heeft genomen . De roman van
L o t i is in zijn gezin, als in zooveel visschersgezinnen, leven
geworden. Hij woonde met zijn moeder en zuster ; de zuster
was met een IJslandschen visscher getrouwd, een maand
voordat de visschersvloot naar fJsland vertrok ; van den
jongen visscher werd nimmer iets vernom en, het schip
waarop hij diende is met alie opvarenden vergaan . Een
meisj e werd g eboren, dat nu vijftien jaar is ; „ma niece est
tres intelligente," heeft P l e s s i s ons opgetogen gezegd,
„elle sera une jeune demoiselle, une institutrice, c'est pour
elle et pour ma vieille mere et pour ma soeur que je travaille ; en voila assez, trois femmes pour un homme !"
Mere Gab ore 1 is onder het spreken opgestaan en
opent de eikenhouten kast . Met grooten eerbied neemt
zij er een Chineesche doos uit en laat ons die zien . je
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l'ai revue de mon mari," zegt zij, „lorsque j'tais
esa fiancee ;
lorsque j'~tais jeune et belle," voegt zij er met een glimlach bij.
Zij vertelt dat haar man de doos voor haar heeft gekocht in China, op zijn laatste reis voor hun huwelijk, toen
hij al s matroos zijn dienst vervulde voor den staat . De doos
was oud, het deksel ping er bij .
,,La bone a Re" bien jolie," zegt zij verontschuldigend ;
,,elle lui a coute sept francs, c'est beaucoup pour un pauvre
marin ." Zij wrijft langzaam lief koozend zacht de doos met
haar zakdoek op. „Les enfants sont nes," vervolgt zij ; ,ce
sont les petits qui font g tee ; les petits qui soot grands
a present!"
Zij neemt het deksel van de doos . Een bundeltje gele
papieren springt er uit op.
Zij gaat voort met vertellen, dat het familiepapieren
zijn, die zij in de doos bewaart ; haar huwelijksakte en de
geboorteakten der kinderen, waarvau er reeds een gestorven
is, „au large" zij weet niet waar . „Il y en avait six," zegt
ze, ,ce n'est pas beaucoup, mais c'est assez pour un pauvre
marin ."
Dan vertelt zij, dat haar man maar Mn maand ieder
jaar thuis kwam ; „et encore it est mort jeune," vervolgt
zij, ,comme la pluspart d'eux" ; rustig besluit zij : ,c'est
triste la vie de l'epouse d'un marin ."
Zoo waardig, zoo nederig, zoo onderworpen spreekt zij
over de machtige tragiek van het levee .
Er is in deze vrouw iets zoo groot van levensernst, als
de eenvoud van liefde in de twee jonge menschen op den
weg naar Ploubalay .
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Amice !

Schoon ik veel to schrijven heb, zal ik hierbij slechts
een kort woord voegen . Ik heb mij moeten haasten om
eenigen voorraad voor de Gids geschreven to krijgen 1) : want
eerst sedert twee dagen is het Keizerlijk zegel van mijne
boeken opgeheven . Ik moet echter ter eere der Oostenrijksche censuur zeggen, dat geen enkel mijner boeken door
haar teruggehouden is, ofschoon er menigeen bij is dat
noch Katholijk, noch Monarchaal is .
In dit korte woord echter wil ik u de verzekering
geven dat uw schrijven mij hartelijker welkom is geweest
1) Bedoeld wordt de bespreking van M . C . van Hall's Hendrick
graa f van Brederode en van het antwoord daarop van G r o e n van
P r i n s t e r e r, die in vier nummers van de Gids van 18 verschenen is ;
reeds in de April- en Mei-nummers waren de eerste stukken opgenomen,
die dus zonder geleibrief verzonden zijn, wellicht door tusschenkomst van
P . M. G . van Hees .
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dann gij gelooven kunt en dat ik het eerstdaags bij de toezending van het vervolg uitvoerig en met nog steeds warme
herinnering onzer vorige vriendschap zal beantwoorden .
Want gij zult zien, dat ik mijns ondanks u hiernevens nog
een onvoltooid stuk overzend . Mijne recensie wordt lang ;
maar ik wilde, dat de zaak van W i 11 e m ' s felonie (?) 1) eens
grondig behandeld werd, en gaarne wenschte ik op een
kritischen weg aan het Groen van Prinstererianisme den
doodsteek toe to brengen . Ik heb veel to berouwen en
veel to beklagen ; maar onder alle wisseling van omstandigheden verheug ik mij, dat mijne wetenschappelijke overtuigingen meestal dezelfde zijn gebleven als vroeger, dat
hoezeer mijn horizon zich uitgebreid heeft, ik de zaken
steeds in hetzelfde licht zie . Is dit ijdelheid op de grondigheid mijuer vroegere vorming ? Misschien . Maar het zal
mij aangenaam zijn, zoo gij ziet dat ik steeds aan de
n a t i o n a 1 e beschouwing onzer geschiedenis getrouw blijf,
die wij dikwij Is, ondanks V a n H a s s e i t 2), in d e Gids
hebben gepredikt en die gij allerwelsprekendst in een uwer
stukken over het Rij ksmuseurz 3) hebt verdedigd, ik mag
bijna zeg gen, verheerlijkt .
Verander voorts aan mijn stuk wat gij wilt . Ik zeg
u dank voor het aanbod, mij gedaan, daaraan het een en
ander to vijlen . Ik zondig bijna to geruster, omdat ik de
zekerheid heb, dat gij die vlekken zult uitwisschen .
Morgen of overmorgen volgt een slot, dat de kvwestie
van de medepligtigheid van W i l l e m ten einde brengt .
Ik ben bezorg d, dat d e Gids, hoe wijd hij ook to gapen
pleegt, niet alles zal kunnen verslinden wat ik to zeggen
heb . Verdeel, breek af, zooals gij het het beste oordeelt .
De lezers, die bij lange Arabische en Javaansche recensies )
1) Bedoeld wordt natuurlijk de questie, of de pries al dan niet medeplichtig is geweest aan het Verbond der edelen .
2) Mr. W . J . C . van H a s s e 1 t , medewerker aan den Gids .
3) Pot g i e t e r' s bekend artikel over Het Rijlcsmuseum to Amsterdam was verschenen in den Gids van 18 .
) Zinspeling op D o z y' s recensie van V e t h' s dissertatie over de
opvoeding der Arabische jeugd en op V e t h' s (in 6 afleveringen voort-
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hun geduld niet hebben verloren, moeten het ook mij
schenken, als ik hen omtrent hunne eigene geschiedenis
inlicht .
Groet uwe Tante van mij en geloof mij steeds zoo
opregt als vroeger
t.t.
Van den Brink.

N°. 16.

BAKnuIZEN VAN DEN BRINK AAN E. J . POTGIETER .

Weenen, 16 Met 18

.

Eindelijk, zeer waarde vriend ! komt het beloofde slot
en de beloofde brief. Beide zij n eenige dagen vertraad
g
door eene ligte ongesteldheid . Het klimaat van Weenen
is tegen den avondstond nog verraderlijker dan onze Duinkant . De Weener, die naar het Prater gaat, wapent zich
reeds 's middags met een overjas tegen den kouden wind
van zonnenondergang . Ik spotte met die voorzorg en eene
avondwandeling haalde mij mijn' ouden, ik mag zeggen
get r o u w e n vijand, de catarrhale koorts, op den hall . Met
eenn paar dag en to huis blij ven was alles echter voorbij en
ik verzoek a dus, nut ik hersteld ben, tegen de mijnen niet
eens van die onpasselijkheid to reppen .
Ik zit thans met de pen in de hand om aann u te ,
schrijven, en de massa van stoffe is zoo groot dat ik zelf
niet weet, waarover het eerst en het meest . Ik heb Belgie,
de Rhijnlanden, Hanover en Bruinswijk, Berlijn, Silezien,
Bohemen gezien . Thans ben ik in Oostenrij k . Gij kunt
denken, hoeveel dat alles opleverde, dat voor mij interessant
was, hoeveel zelfs dat ik met u zou gewenscht hebben to
bespreken .
Dit is geene ijdele betuiging, dat is opregte waarheid .
In de oogenblikken, waar het gewigt van mijn ongeluk het
zwaarst op mij drukte, heeft de trouw van P . v a n H e e s,
gazette) aankondiging van de Javaansche spraakkunst van C o r n e t a d e
G r o o t, beiden verachenen in den Gids van 18

.

- 23 van G e e 1, van B a k e mij dikwijls op-ebeurd . E6n vriend
ontbrak aan die alien ; dikwijls heb ik naar hem uitgezien,
en dikwijls gedacht dat ik nimmer meer van hem zouu hooren
dan zijn naam. Die vriend waart gij . Ik vertrouwde bijna,
dat een gelijk gevoel u bezielde ; maar het was welliat verkeerd, dat mijne hooghartigheid mij verbood to buigen in
een verschil, waarover nimmer meer moet gesproken worden .
Gij hebt de eer gehad de eerste stap to doers, en ik wenschte
uitdrukkingen to viuden voor de innige hartelijke blijdschap,
waarmede ik uwen brief heb ontvangen 1) .
Wilt ge een aloemeen overzigt van mijne impressions
de voyage, welnu : van de landen, die ik bezocht heb,
hebben die mij het meest bevallen, die mij het minste verwachting i -nboezemden omdat zij bij ons ter kwader naamm
staan . Aan Belgi6 denk ik met hartstogtelijke genegenheid. In Hanover vond ik het verblijf lief en gemakkelijk .
In Silezie heb ik met nut en genoegen een zuren winter
doorworsteld ; en Bohemen heeft mij z66 verrukt, dat de
Keizerstad, waar ik mij ophoude, voor mij allezijuetooverkracht heeft verloren . - Eene tweede opmerking : ik heb
meer groote boeken dan groote menschen leeren kennen ;
de laatste zocht ik vlijtia de eerste vielen mij toevallig in
handen . Voor een diligence-lectuur verdiepte ik mij voor
het eerst van mijn levee in T o m J o n e s en order alle
schrijvers, die ik in Duitschland gezien en gesproken heb,
heeft mij geen een zoo groot geschenen als dit boek . Toen
Plato zijn eerste werk schreef, zeide hij daarin : dat het
'een ellendig schrijver zijn moest, die alles niet beter wilt
dan het in zijn boek gelezen werd ; een woord dunkt mij
dat den grooten auteur teekent en de verwachtinoen aankondigt, die hij verwezenlijken zal . Maar bij de Duitschers
1) Ook in dit verachil met een oud vriend blijkt dus aan P o tg i e t e r de lof gegeven to moeten worden, dat hij het meeste gedaan
heeft om de goede verhouding to herstellen . Over de aanleiding van den
twist (zie hiervoor biz . 2
noot 1) blijkt hier niets . Naar het schijnt,
ztjn de debatten mondeling gevoerd ; want hoewel P o t g i e t e r zelfs onbeduidende briefjes van zijnen vriend bewaard heeft, vond ik er geen, dat
eenig licht geeft over het bekende geschil .
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heb ik meestal het omgekeerde gevonden : hun boek weet
het beter dan zij . Ik heb in beroemde mannen lieve vriendelijke gastheeren aangetroffen ; maar reuzen van ons geslacht,
wier verschijning mij door den indruk hunner verhevenheid
zou bedwelmen, die zocht ik en die vond ik niet . Het is
waar, dat ik S t e f f e n s 1) slechts op den katheder gehoord
heb, en S c h e 11 i n g 2) Onder de Linden zag wandelen .
Ten
derde : onze Hollandsche ijdelheid op reinheid van zeden,
vroomheid, huiselijkheid enz . enz . vindt buiten 's lands
eene deerlijke beschaming ; wij zijn daarentegen, omdat wij
ons zoo dikwijls hebben hooren uitschelden, minder trotsch
op onze vordering in beschaving, humaniteit, liberaliteit .
En toch zijnn wij op dat punt mijlen ver de Duitschers vooruit. Wat bij hun een idee in theorie is, dat hoog in de
iucht opg eworpen wordt, maar de aarde niet raakt, omdat
een terugslag het telkens weer naar boven kaatst, die ideen
zijn bij ons in onze opvoeding, in ons volksbestaan opgenomen en waarheid geworden . Dat hebben wij niet to
dan ken aan onze teg enwoordig e slaperigheid, laau wheid,
beginselloosheid, ongelukkig erfdeel van een paar geslachten,
die het onze voorafging en, maar aan die groote 17e eeuw,
aan uwe en aan mijne helden, die in werking bragten
wat de Duitscher bedisputeert of het een droombeeld is
of niet . Een vrije man, neen, bij onze vrijheid van de
17e eeuw, is de Duitscher niet . De Berlijner bij al zijne
verwaandheid voelt zich gekneld door banden, die hij niet
los kan maken ; hij weet niet eens of durft niet weten, waar
de knoop ligt, die hem omsluit . Eene groote waarheid
praktisch in het leven in to voeren is hem niet vergund,
en daar hij toch ook zijn aandeel van gal heeft, weet hij
die niet kwijt to worden dann door op zijue naburen, op
Hanover en Oostenrijk in het bijzonder, voor een goed deel
op ons vaderland en op Deenemarken, eindelijk op Jezuiten
en Katholijken tot walgens toe to schimpen . Zoo ik een
1) H e i n r. S t e f f e n s, wijsgeerig natuuronderzoeker, geb. 1773 to

Stavanger in Noorwegen, sedert 1831 hoogleeraar to Berlijn, gestorven 18

.

2) F . W. J . v o n S c hell i n g, de beroemde wijsgeer, geb . 177 , die
sedert 18 1 to Berlijn met groote toejuiching zijne voordrachten hield .

2. boek over mijne reis componeerde, ziedaar de motto's welke
telkens zouden doorklinken .
Van alles, wat mij aa -ngenaam was, wil ik u een weinig
verhalen . Eerst van Belgie. Te Luik vond ik mijn intrek
bij een eenvoudig burgergezin, dat een toonbeeld van katholifte vroomheid en huiselijke deugden was 1) . Zooveel zorg,
dienstvaardigheid, hartelijkheid en eerlijkheid heb ik nimmer
van eenigen hospes of hospita ondervoud.en en zal die nimmer ondervinde -D . Hetgeen mij in huis omgaf, bragt eene
weldadige kalmte in mjjn gemoed : omm hunnentwille kreeg
ik de Wallows lief . En dan was Luik wel geen schoone,
maar zeer merkwaardige stad met eene zeer merkwaardige
bevolking. Ret was de stad van beroemde bisschoppen,
en dikwijls kwade heeren : maar eeuwen achtereen had het
gebied van Luik eene onafhankelijkheid, zelfs van den invloed van het Duitsche rijk bewaard . Menig hevige strijd
was binnen den omtrek der muren zelve gestreden : adel
en volksregeering, politieke partij en die der geestelijkheid,
het Roomsche rijk en Duitschland hadden daar met elkander
geworsteld . Ongeschonden heeft de bevolki -ng een gedeelte
zijner oude zeden en. zijne oude taal bewaard . U, die Antwerpen bewoond hebt, ik vraag u, of ook Luik u niet van
belangstelliDg zou hebben doen gloeijen . Voeg daarbij omstreken, die toen voor mij geheel nieuw waren, rotsen met
welige wingerds bedekt, valleijen met watervallen en bergstroomen, ruines en bidkapellen . Misschien zou thans die
natuur voor mij iets van hare betoovering verloren hebben ;
maar Loch het Vesdre- en Ourthe-dal heeft den roemm van
onder Europa's schoonste plekken to behooren, en mijne
ziel werd door den aanblik van zulk eene natuur overrompeld en weggesleept . Voeg er bij, dat ik mijn Hollandsch
hart niet to huffs had gelaten, maar dat het levendig voor
mijne heriunering stop d, hoe over die bergen en door die
valleijen welligt het eerste Wilhelmuslied had geschald, hoe
pier de bodem gedrenkt was met het bloed van Oranjes
eerste krijgsgenooten . Een geheime stem fluisterde mij toe,
1) Ik herinner, dat eene dochter uit dit gezin, J u l i e S i m o u, later
de eerste echtgenoote van B a k h u i z e n van den Brink is geworden .
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dat ik die geschiedenis moest onderzoeken, en een mijner
eerste gangen in Luik was naar de Archives . Die staan
in Belgie voor elk met voorbeeldelooze liberaliteit open . Ik
maakte er ontdekkingen, die nieuw waren, en wat mij to
Luik ten deele viel, bezat Brussel in dubbelde mate . Ik
twijfel niet, of gij weet van mijn arbeid, en met ongeduld
jaagt gij de volvoering van mijn plan to gemoet . Stel u
gerust, waarde vriend, het zal niet in gebreke blijven : het
is, mag ik zeggen, voltooid 1) . Maar mijne wetenschappelijke
naau wgezetheid stel ik op hoog en prij s . Ik acht n iets gedaan, wanneer ik weet wat er to doern overblijft . Vergun
mij hier een verzoek om uwen raad, om uwe hulp misschien
in to lasschen .
Men had mij overal in Duitschland verzekerd, dat
Oostenrijk in het mededeelen zijner archives zeer liberaal
was : en hier komende ontving ik de bevestiging, dat dit
zoo geweest was ; m aar sedert een paar jaren was de zaak
moeijelijker geworden, omdat Pruisische schrij.vers van die
vrijgevigheid misbruik gemaakt en omtrent de geschiedenis
van den Dertigjarigen oorlog alles aan het licht gehaald
hadden, wat ten nadeele des Keizers, alles verdonkerd, wat
ten Zijnen voordeele was . Zoo zegt men . Men vertelde mij
voorts, dat het bezoeken der archiven mij echter welligt
door tusschenkomst van den Hollandschen gezant zou
worden verg and . Ik vervoegde mij dus bij den secretaris
en ontvin(r ten antwoord, dat de gezant gaarne eene poging
voor mij zou doen : mits ik mij schriftelijk aan hem, liefst
in het Fransch, adresseerde met opgave der stukken, die
ik wenschte to zien, opdat hij mijn verzoek in zijn geheel
aan Prins M e t tern i c h kon meedeelen . Ik stelde zoodanig een request, en nog den eigen dag had de gezant
(Baron van R e e c k e r e n) de beleefdheid daarmede naar
Met t e r n i c h to gaan en hem mijn verzoek voor to dragen .
's Anderdaags had ik reeds antwoord . Vorst M e t tern i c h
had geautwoord, dat de Regeerin g gaarne aan het onderzoek zijner archives bevorderlijk was, maar zich vaste
1) De Cartons voor de geschiedenis van den Nederlandschen vrzjheidsoorlog, verschenen in den Gids van 18 6 .
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regelen gesteld had. Zij vergunde dat alleen 1° aan schrijvers van Europesche reputatie, 2° aan zulke voor welke
hun gouvernement in zijnen naam daartoe de aanvrage had
gedaan . Onze gezant vroeg daarop, of het niet voldoende
was, wanneer hij persoonlijk de aanvrage voor mij deed.
Prins Met t e r n i c h a -ntwoordde : neen, maar dat de minste
aanvraag van gouvernementswege gunstig zou opgenomen
worden, en hij zelfs een beambte ter mijner beschikking zou
stellen om mij in het zoeken, lezen en kopieeren der stukken
die ik verlangde behulpzaam zou zijn . (N .B. waarschijnlijk
om to surveilleren, dat ik niet zie wat ik niet ma- zien ;
maar dat is hetzelfde . De Oostenrijkers weten niet, wat mij
voor mijne geschiedenis belang inboezemt, en het overige
wil ik gaarne hun. overlaten .) Hetzelfde had men. onlangs aan een Franschman toegestaan, die door M i g n e t
(op diens eigen aa -nvra(,e) herwaarts was gezonden . Dit
antwoord bekwam ik gisteren van V a n H e e c k e r e u, die
mij aauried het stuk, dat ik bij hem had ingeleverd, mede
to deelen aan ons gouvernement en tevens het antwoord
to melden, dat hij op zijn voorloopig aanzoek had gekregen,
met verzoek dat hem de speciale last van gouvernementswege mogt gegeven worden, dit aanzoek voor mij to herhale-n .
Gij ziet, ik ben in de val geloopen : zelf wilde ik niet
gaarne dat de belangrijke kasten voor mij gesloten blijven,
en ik wil ook niet, dat ooze gezant, die veel ijver en beleefdheid getoond heeft, eene vergeefsche boodschap hebbe
gedaan . Ik moet dus doorzetten, maar hoe? Voor m ij
heeft het gouvernement geene reden eene gunst in to willigen .
Buitendien, zoo als o' o u n e 1 zegt : een klein vogeltje
heeft mij in het oor gefluisterd, of in ieder geval dat
schommelen in archiven wel welgevallig is . Misschien
hebben zelfs mijne laatste beschouwingen over W i l l e m
in de Gids het hare bijgedragen om de Regeering to then
opzigte niet gunstiger to stem menl) . Hier zou misschien

1) Ik herinner, dat reeds in de April- en Mei-nummers van den .(',-rids
van 18
de eerste stukken der bespreking van van Hall's opetell gedrukt waren . Vgl . op p .
3 (Girls 18 ) van B a k h u i z e n van den
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juist aan den dag komen, wat er ware van het verwijt, door
den Spaanschen raad aan W i 11 e m en de Nederlandsche
Edelen gedaan : de vouloir changer de prince. De Prins namelijk,
lien zij in plaats van Philip s wenschten, zou M a x i m i1 i a a n of een zijner zoonen zijn geweest . Intusschen ware
onder de hand to beproeven, hoe verre het gouvernement
to bewegen zou zijn door de voorstelling, dat het in alien
gevalle beter is, dat ik buiten's lands voor de eer van mijn
vaderland werkzaam ben, dan tot deszelfs oneer l edig loop
of onvolkomen werk lever . Gelukt echter die poging niet,
dan is nog eene slingerslag mog elij k .
Ik haalde u het gezegde omtrent Mi g n e t aau, dewijl
ik daarbij aan G r o e n dacht . Ik ben blijde, dat ik hem
tegengesproken heb, omdat hij dan dit aanzoek niet zal
kunnen houden voor een bejag vau vergiffenis of goede
gunst : maar wel voor eene hulde aan de degelijkheid van
ziju wetenschappelijk streven . Zou er bij hem geene poging
aan to wenden zijn, dat hij voor z ij n e Archives de aanvraag
door het gouvernement to Weenen liet doen en mij, die toch
in loco ben, buiten bezwaar van de schatkist als de
persoon designeerde, die voor hem die taak zou volbren gen ?
Wat ik verlang to zien, kreeg ik dan onder mijne oogen
hem zou ik kopijen overzenden van brieven, tot het huffs
van Oranje-Nassau betrekkelijk, en van alles, wat hij mij
to onderzoeken opgaf. Mij dunkt dit viel to overleggen,
en uwe scherpzinnigheid, uwe vele literaire betrekkingen
stellen u in de g eleg enheid die zaak aan to binden . Maar
noch aan G r o e n noch aan het gouvernement wil ik eenige
belofte geven, waardoor mijne wetenschappelijke conscientie
g ebonden wordt . Ik zal mededeelen wat ik vind en niet
wat ik wen sch .
Zoodra ik berigt van huffs ontvangen heb, sluit ik in
den brief aau V a n H e e s miju adres aan den gezant alhier
in. Men kan dat inleveren en daarmede handelen, zoo als
Brink's opstel de opmerking : ,Sedert (den aanvang onzer beoordeeling)
heeft een klein vogeltje ons ingefluisterd, dat de uitval des Heeren Van
Hall (tegen het uitgeven van brieven van overledenen) eene gevaarlijker
en veruitziende strekking had ."
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men goedvinden (zal) . De punten, waarvoor ik de inzage
verlang, zijn er in gespecificeerd . Intusschen kan van nu of
de zaak in het werk gebragt, ten minste aangeleid worden .
Spreek er, zoo gij wilt, eens met V an H e e s over, en zie,
welke middelen gij l . in het werk kunt stellen . B a k e, Gee l, .
T h o r b e c k e zouden, geloof ik, des noods wel voor mij
werkzaam zijn. Ik schrijf er bij deze geleg enheid u nu
reeds over, opdat de zaak n iet to veel vertrag ing ondervinde . Ik keer tot Belg ie terug .
Van Luik g ing ik naar het Brusselsch archief, om
A 1 v a to leeren bewouderen . Hem man golde niets om een
groot man to zijn dan menschelijkheid . Maar dit gebrek
werpt eene zwarte schaduw over alle zijne daden, en geene
romautische fantasie kan dit vergoelijken . Te Brussel leerde
ik de Vlamingen in tegenoverstelling der Wallons kennen, en
het resultaat -. Beste vriend ! in wat gij over de Vlaamsche
literatuur in den Gids hebt geschreven, heb ik het beroep
op mij gedaan niet miskend 1). Ik had stellig het voornemen R ij s w ij c k s Balladen to beoordeelen : maar ten
eerste had R ij s w ij c k sedert dien tijd weer zoo veel in het
licht gezonden, dat ik niet alles koopen kon en wilde : ten
tweede zou mijn oordeel over Vlaamsche letterkunde lijnregt met het uwe strijdig zijn geweest . Ik had misschien
mijn en landgenooten aangeraden, die letterkunde niet to
bevorderen, en hun gewaarschuwd tegen hunne sanguinische
verwachtingen.
Ontdoe (u) voor een oogenblik van uwe nationaliteit en
uwe vriendschappelijke herinneringen aan W i 11 e m s 2) : en
plaats u op een algemeen humanitair standpunt en vraag :
wat wenscht gij voor de Belgische natie ? Zeker verlichtingg
en vooruitgang, zoo als gij en ik die begrijpen . Welnu,.
deze hebben de Belgen aan Frankrijk to danken . Het weinig
goede ten dien opzigte, door het Oostenrijksche gouvernement sedert A l b e r t u s en I s a b e 11 a gesticht, heeft in
1) Bedoeld wordt Pot g i e t e r' s artikel Een blip op de Vlaamsche
letterkunde, in den Gids 18 , p . 1 vlg . en 222 vlg. Zie het bedoelde
beroep op Bakhuizen van den Brink aldaar p . 1 9 .
2) J . F . W i 1 I e m s, de wader der Vlaamsche beweging (1793--18 6) . .
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het Fransch zijne uitdrukking gevonden . Het overige was
Latijn : Vlaamsche letterkunde was er in dat tijdvak niet .
Toen kwam de Fransche revolutie : vooraf de emigres, die
zoo als elders ook in Belgie hun bestaan vonden door
schrij ven en onderwijs geven en het beschaafdste g edeelte
vormden in hunne taal naar hunne iuzigten . Op hen
volgde de stroom der Sans-culottes, die hunne Titanische
begrippen met geweld den armen ong evormden Belgen
opdrongen, en zeker zou de invloed van deze spoorloos zijn
weggevaagd, zoo niet met de Restauratie Belgie even vol
geraakt was van republikeinsche emigres, door ons gouvernement aanvankelijk gehuldigd en gevleid, die zich weder
in het onderwijs en in alle openbare wetenschappelijke
inrigtingen hebben ingedrongen en de liberale en vrijmetselaarspartij hebben gevormd . De achterlijke Belgen
zagen de begaafdheden hunner naburen met bewcndering
aan . Zij oefenden zich eene taal to schrijven, zooveel beschaafder en gevormder dan de hunne, in een kring van
begrippen to leven waarvoor zij naauwelijks de uitdrukkingen hadden . Ik weet, dat ons gouvernement toen lien
stroom heeft zoeken to keeren, door alle pogingen aan to
wen den om het Vlaamsch to doen herleven ; maar gij weet
zoo goed als ik, dat men daarmede het Hollandsch bedoelde, en Hollandsche vormen en Hollandsche begrippen
in plaats van het politiek verdachte Fransch wilde stellen .
Die poging is mislukt : de revolutie heeft getriumfeerd .
Belgie heeft een tijd lang liberaal geheten, en alles werd
verfranscht . Meent gij, dat de geestelijkheid thans op hare
beurt then invloed wel tevreden kon aanzien ? Zij wist
zelf, dat hun plat Vlaamsch op den kansel den kamp niet
kon doorstaan met het gladde, al was het dan ook wat
verminkte Fransch . Zij wist, dat Fransche dagbladen,
Fransche lectuur denkbeelden verspreidde, waartegen zij
met alle ij ver waakte. Ik erken, met eenig regt . Want
het irreligieuse van Frankrijk wil ik niet verdedigen ;
maar ik beweer, dat voor een yolk bijgeloof gevaarlijker is
-clan ongeloof. Het laatste duurt kort en wordt nimmer
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algemeen ; het eerste 1) heerscht eeuwen lang en jaagt alles
wat zich niet onderwerpt over de grenzen . Ik kan uit
hetgeen ik gezie .n en gehoord heb verzekeren, dat het de
geestelijkheid is, die voor het Vlaamsch de lens zoo hoog
heeft laten klinken . Meer dan een jaar geleden heb ik
Van Has selt voorspeld wat crebeuren zou -: hij wilde het
niet gelooven, en wat is gebeurd? Het zoo toegejuichte
blad Vlaamselt Belyie is in de Vlaamsche Belgen herschapen,
is het oruaa-a der geestelijkheid gewordeneudeverdiensteIijke redacteur D e L a e t op het stirs kbankje gezet . Sedert
fang heeft de banvIoek 111enri Conscience getroffen
; en
Zn
meent gij, dat hij met al ziju talent ver(lerl-anwerkendan
de enae kreits van zijn Antwerpsch publiek? Rijswijck
is Orangist en in zijne balladen heeft (hij) op de in het oog
loopendste wijze Hollandsche beschouwingen en Hollandsche
herinneringen met nationaal BeIgische verward . Ik herinner u aau zijne romance van de nederlaag van T h o l o u z e
to Austruweel 2). Maar juist hiertegen ijvert de heerschende
partij . Met eene consequentie, die men billijken moet, zegt
zij : wij willen Vlaamsch en Been Hollandsch . Maar daarmede is tevens gezegd : wij willen ons aansluiten aan de
tpoque, van waar Hollands ontwikkeling ziju aanvang nam,
aan den tijd van den ondergang van het Vlaamsch, aan
Van Meet e ren, aan Anna Byns, en de beschaving moet
derwaarts teruggaan .
11- vind Anna B y n s een vroom goed klopje, maar
eene tamelijk slechte dichteres : Van M e e t e r e n een eerlijken goeden schrijver, die zelfs in zijne eenvoudigheid iets
naifs heeft ; maar zijne stijl is ellendig en zijne periodenbouw zoo onzeker, dat zelfs de notaris B o r het van hem
wint . Ik wil gelooven, dat beiden betere navolgers zouden
1) In den brief' staat : ,tweede" .
2) T h e o d . v a n R ij s w ij c k' s gedicht op De dood van Johan van
Marnix, beer van Tholouze in Vlaanderen (in zijn bundel Balladen d.d .
18 3) behandelt den slag van Austruweell in den trant van H e 1 m e r s .
Ret handschrift heeft : Ik herinnerde u ; blijkbaar meende B a k h u i z e n
van den Brink, dat hij 2 bladzijden vroeger de ballade reeds had
vermeld.
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kunnen gehad hebben, waren b.v. V o n d e 1 s ouders niet
uit Antwerpen gevlugt, hadden M a r nix en V a n W e s e mb e e c k e in Belgie gebloeid . Maar dit is nu eenmaal niet
gebeurd . Al wat krachtig was heeft zich in Holland vereenigd : het achterlijke en zwakke is in Belgie gebleven .
Wanneer men vraagt : wat wil het gezelschap, dat in het
geheim maar des to krachtiger de Vlaamsche taalbeweging
leidt 1), ik geloof, dat het antwoord zijn moet : volstrekte
afscheiding van alle Hollandsche ontwikkeling, teruggang
tot den tijd voor 1 68, en het rederijkers-poppenspel,
dat hier en daar vertoond wordt, helpt de geestelijkheid
goed op then weg .
Ik kan objectief zijn en mij van alle vooroordeelen ontdoen. Ik kan zeggen : Belgie eischt eene zelfstandige ontwikkeling zonder inmengsel van iets vreemds, eene ontwikkeling, die uitgaat uit den boezem en den kiem des yolks .
Goed, maar wat is vreemd, wat is nationaal ? Voor de
16e eeuw vind ik Belgies glansrijkste tijdvak, den tijd der
Bourgondische regeering : maar onder die Bourgondische
regeering is alles Fransch. F r o i s art is een Belg en
zeker beter geschiedschrijver dan Meet e r e n, hij en L em a ire voortreffelijker dichters dan K a r e 1 van Man d e r,
en „M a r g o t la gente damoiselle" wint (het) verre van hare
bijna-tijdgenoote, de schoolhouderesse van Antwerpen . Zoo
gaat het voort, totdat in de 13e eeuw „A d e n e s 1 i R o i" het
verre wint van M a e r l ant, waaromtrent Jon c k b l o e d t
geloof ik teregt beweerd, dat hij het laatste overblijfsel was
eener letterkun de, die hare beste dagen had gehad. Voer
niet tegen mij aan, dat de schrijvers, die ik aanhaal, Walen
zijn . Zij schreven het Fransch zoo als (het) in hunnen tijd
geschreven werd, en het Waalsch is niet anders dan het
Fransch, dat op zekere hoogte is blijven stilstaan. De betrekking van het Fransch en Waalsch is geene andere dan
1) Bedoeld wordt het zoogenaamde ,Heilige verbond", eene soort
van Vlaamachgezinde vrijmetselarij, door Conscience e . a . in 18
opgericht, doch spoedig (18 7) uiteengespat, daar Conscience, D e L a e t
e . a. zich met de liberalen V a n R, ij s w ij c k c . s . niet verdroegen . Vgl . .
vig.
Pol de Mont, Hendr . Conscience. p .
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die van het Vlaamsch en Hollandsch . En Loch valt het,
geen Wallon in, een grooten arbeid in het Waalsch en niet,
in het Fransch to schrijven. Het Waalsch is voor hem
een spel, dat hij nu en dan bezigt om eene ,paskeye" 1) aan
den man to brengen : en de destinatie, die ik aan het Vlaamsch
als Vlaamsch in tegenoverstelling van het Hollandsch toeken, is niet hooger . Auteurs als D e L a e t, als Con s c i e n c e
enz . moesten Hollandsch schrijven : zij zouden die taal ver
rijken door de eigenaardigheden, de provincialismen, die zij
uit hun land konden puttee : your hunne denkbeelden, hunne
begrippen is het Hollandsch, niet het Vlaamsch, zoo als.
de Vlaamsche beweging in Belgie het wenscht, het voertuig .
Laten de overigen zoo goed zij kunnen Fransch schrijven ;.
maar laat het Vlaamsch en het Wallonsch gelijkelijk aan
zijn lot in den mond des yolks over . Van den gang, die
de Vlaamscbe beweging in Belgie neemt, verwacht ik voor
Hollands letterkunde niets g oeds : zij heeft geen ander belang voor ons dan de bevrediging eener historische nieuwsgierigheid .
Ik moet van Belgie afstappen en met u naar Duitschland gaan . Dat is eene lange reis en het ingesloten brok
recensie kan daar niet naar wachten . Ook de post wacht
niet. In een volgenden brief dus over iets anders . Thans
breek ik deze af, als of een bom op mijn dak gevallen
ware .
Gij ziet, het is weder maar een slot van een derde stuk .
Bij een volgenden krijgt gij echter de cloture d6finitive et
sans remise mijner recensie . Het boek van Van Hall is
puik slecht : dat moot ik nog een s aanwij zen . Ik laat aan
u over, in dat laatste stuk over de geheime terugwerkende
strekking van het geschrijf to zeggen, wat gij oorbaar acht 2) .
Ik ben to ver of om alles to weten, wat achter de coulissen
gebeurt. En eigentlijk
1) ,Pasqu(e = chanson en dialogue, 61ogieuse ou satirique ." (Littre .)
2) Niet onwaarschijnlijk is dus de hiervoor (p . 27 noot 1) aangehaalde
volzin over Van Hall's uitval tegen het uitgeven van archieven van
P o t g i e t e r, trouwens in woorden, door hem aan B a k h u i z e n van den
Brink's brief zelf ontleend .
O. E. V 1
3

3
Im Vaterlande
Schreibe was Dir gefallt ;
Da sind die Bande,
Da ist die Welt 1).

Maar wie is toch „de man, wien s houding alleen een
post waardig is"? Ik bid u, geef mij op dezen afstand geese
raadsels op, maar schrijf mij spoedig eens uitvoerig en
duidelijk, wat er in onze literaire wereld omgaat, wat gij
zelf doet en hoe het met onzen Gids geschapen staat . Groet
uwe tante hartelijk van mij en bij geleg enheid P o 12), en
geloof mij steeds
t. t.
Van den Brink.
S. v. p . Wees zoo goed aan Mama to berigten, dat ik
wel ben, dat ik u geschreven heb, maar nog steeds verlangend naar berigten uit Amsterdam uitzie .

N °. 17 .

BAKHUIZEN VAN DEN BRINK AAN E. J . POTGIETER .

Weenen, 10 Juny 18

.

Amicissime !

Hier ontvangt gij eindelijk het vervolg en slot mijner
beoordeeling 3). Een paar aanmerkingen, die ik uwer behartiging aanbeveel . Zie s.v.p., dat u a costi mogelijk zal zijn,
eens n a de 8ententien van A lva blz . 26 . Zoo daar melding
gemaakt wordt van Bred e r o d e s bedrijf bepaaldelijk o p
den R ij k s d a g t e Frankfort (iets dat ik niet geloof ),
vei valt mijne gevolgtrekking, op bl . 3 mijner beoordeeling
gemaakt ), en het door mij gezegde eischt eene kleine wijziging, welke ik uwer schranderheid aanbevele . Even zoo
1) Zinspeling op P o t g i e t e r' s bovenvermeld stuk over de Vlaamsche letterkunde, waarin hij (p . 1 7) dit vers van G o e t h e aanhaalt .
2) H . P o 1, ij verig medewerker aan den Gids .
3) Gedrukt in den Gids van Juli 18 , blz . 32 vlg .
) De passage komt onveranderd veer in den Gids, p .
/ .
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zou het mij aangenaam zijn, indien gij eens (in) het Groot
plakkaatboek kondt opslaan wat ik in mijne zesde aanteekening omtrent den datum van het verbod van M a r g a r e t h a
tegen de boeken, to Vianen gedrukt, heb gezegd .
Pijnlijk ben ik tot het slot mijner langgerekte recensie
,gekomen . Ik zag geene kans eene staart aan to binden,
.die in verhouding was tot mijnen vlieger . Te veel van
hetg een in Holland a propos is, is mij onbekend . Maar
,de uitval aan het slot mijner recensie is mij door de
A llgemeine Zeitung ingegeven . Deze verhaalt, dat prof. Den
T e x bij b eleg enheid uwer grondwetsdebatten g ezegd heeft,
dat d e regel tout pouvoir vent de la nation revolutionnair
en niet Nederlandsch was . Dit heeft mij onuitstaanbaar
g eergerd . Heeft echter de A llgemeine Zeitung eenn valsch
berigt gegeven of de woorden van Den T e x verkeerd verstaan, dan eischt ook dit punt eene nadere aanwijzing 1) . Leef
ook met het slot mijuer recensie, als of het uw eigen werk
ware . Slechts de aanhaliug van u wensch ik dat onveranderd blijve 2) . Het is eene kleine represaille voor de herhaalde aanhalingen, die gijl . van mij gedaan hebt, maar die
wij thans moeten staken om niet, als F i e 1 ding zegt : het
g odshuis to bestelen . Buitendien ben ik in de lofspraak
op uw stuk veel soberder dan gij in de lofspraak op mijn
Rom-jnielpot 3) geweest . Zelfs dat ik melding van D e G r o o t
heb gemaakt, kunt gij aanmerken als een kleine veeg, omdat
gij in uw Museum het lieve schilderijtje van den jeugdigen
D e G r o o t in zijn antieken studeerkamer over het hoofd
hebt gezien ) ; doch over dit stuk, door u geschreven, dat
mij in de hoogste mate heeft geboeid en verrukt, schrijf
ik bij geleg enh eid reader.
op p .

1)

Ook dit bleek onnoodig : het protest tegen D e n T e x komt voor

6 (Gids 18

).

2) Op p .
6 van Bakhuizen van den Brink's opstel komt
dan ook de aanhaling uit Pot g i e t e r' s Rvjksmuseum (p . 3 2 van de
uitgave van 1872) voor .
3) In P o t g i e t e r' s Rijksmuseum (p . 3 9 van de uitgave van 1872) .
) Eene dergelijke schilderij, door P o t g i e t e r in zijn opstel niet
vermeld, wordt thans niet meer in het Rijksmuseum gevonden.

Overweeg, of het zaak is mijnen naam onder de recensie to plaatsen of niet, en handel daarmede zooals gij het
beste oordeelt .
Al hebt gij mij niets gunstigs to schrijven ten opzig to
van de wensch, waarover ik u in mijnen vorigen onderhield 1), schrijf mij in alien gevalle eens. Ik zie reikhalzend
uit naar berigten, naar beschouwingen, naar verwachtingen
uit den kring, waarin ik eenmaal zoo gel ukkig was en
waarin ik nog het levendigste aandeel neem . Vale et me
cogita
t.t.
Van den Brink

N° . 18 .

BAKHUIZEN VAN DEN BRINK AAN J . BAKE .

Weenen, 18 Juny 18

.

Hooggeleerde Heer !
Ik moet wel diep schuld bekennen en berouw ge- .voelen over mijne stilzwijgendheid op uw voorlaatste schrijven,
wanneer U .H.G . dit aan eene oorzaak toeschreef die verre
van mij was 2). Ik kan bij al wat mij heilig is u verzekeren,
dat ik niet gevoelig was over den inhoud uwer vorige
letteren. Integendeel uwe belangstelling in mij, uwe belangstelling in mijne toekomst verheugde mij dubbeld, omdat
ik zag dat gij mijn karakter tevens zoo goed doorzien en
in mijne ziel gelezen had(t) . Ontvang voor uwe opregtheid
mijn innigen dank. Ik zal die met gelijke opregtheid beantwoorden . Vergun mij dat ik het heden niet doe, omdat
1) Nam . de bevordering van zijn pogen om toelating to verkrijgen
tot de Oostenrijksehe archieven : zie hiervoor p . 27 .
2) Antwoord op den brief van Bake, hiervoor No . 11 . Blijkbaar
had Bake, toen hij in vier maanden geen antwoord ontving op zijn
schrijven over de verhouding tot Mej . T o u s s a i n t, gemeend dat B a kh u i z e n van den Brink dit kwalijk genomen had en hem in een
tweeden (verloren) brief daarover onderhouden .
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brieven to schrijven heb, dat ik gepreoccupeerd ben door
iets, dat ik niet kan digereeren, maar dat teven s ook een
onderwerp van dit schrijven zijn moet .
Ten eerste dan : mijn stilzwijgen had tot oorzaak, dat
ikk in mijn laatsten ten naasten bij alles had uitgeschud,
wat ik nieuw geleerd of nieuw ontdekt had, en dat ik mij
werkelijk schaamde u met brieven aan boord to komen, die
niet door mijuen wil, maar door de schuld deels van mijnen
geest, deels van de omstandigheden niet zoo belangrijk zijn
konden als die van C o bet . Ik kon u toch niet schrijven,
dat het in Breslau even harde winter was als overal, en
eenige comm rages over de professoren aldaar en over de
Rongianen ?
Ten tweede : na u en Prof. G e e 1, werk ik voor niemand
liever dan voor C o b e t . Ik zal mij overmorgen maken aan
de collatie van S i m p l i c i u s, voorzooveel gij verlangt . Dat
ik het morg en niet doe, is omdat ik ten gevalle van V o n
L e u t s c h reeds sedert eenigen tijd eene collatie van D i o g en i a n u s (zeer interessant) onder handen heb . Ik had mij
die gemakkelijker kunnen maken, zoo ik een mercenair
arbeider wilde zijn ; maar ik wil van den arbeid voor
anderen ook voor mijzelven profiteeren . Ik heb mij nu
eenmaal een weinig in die Paroemiographen ingewijd en
wil ook voor anderen iets beters doen, dan een vel volschrijven met jotacismen en 3 voor pt's, zoo als mijn 1 de
eeuwsch(e) codex die oplevert. Met lien arbeid gaat de
ochtend van morgen heen . Eerlang zend ik u wat C o b e t
verlangt ; slechts onder voorwaarde dat hij mij wederkeerig
vertelle, wat mijn Breslauer S i m p l i e i u s in Physicas
Auscult . voor een ding is, waarin sommige zaken beter staan
dan in de uitgegevene (Aldina), maar daarentegen het
mooiste ontbreekt, zoo als b.v. fol.
a b met die fraaije
uittreksels nit The o p h r a s t u s.
Ten derde wil ik u vertellen, dat ik to Raudnitz de
wonderschoone Lobkovitiaansche Plato gezien heb, een
handschrift misschien van de 1 de eeuw, maar eene volkomene n abootsing van een onder door een kundigen af-
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schrijver, die puikarbeid heeft willen leveren . Hij had oude
en voortreffelijke codices voor zich en gebruikte die met
oordeel ; van daar zijne uitmuntende dittog raphien en
complete scholien . Daar S c h n e i d e r met zijne angstige
naauwgezetheid dien codex vergeleken heeft en des ondanks in zijne mededeelingen niet gierig is, heb ik het niet
gedaan dan op de plaatsen, welke mij als bedenkelijk invielen . Maar toch was de codex to verleidelij k, dat ik niet
even den Mino en den Philebus zou snoepen, de dialogen,
whereat I was the most puzzled, zou een Engelschman
zeggen. Voor den Mino vond ik niet veel, voor den Philebus
daarentegen was de oogst van varianten voortreffelijk.
Ik geloof zelfs, dat de schurftige plaats over het schurft,
die ik mij herinner nog eenmaal met U.H.G. to hebben
nagezien 1), met behulp van dien codex g eheel gezond to
maken is. Maar ik heb nu noch tijd nosh ruimte van
papier voor dit onderwerp . Eene andere zaak lig t mij op
het hart .
Ik dank U .H .G. voor uw vriendelijk woord omtrent de
recensie van V a n H a 11 en G r o e n 2) . Ik heb er veel moeite
aan gehad, omdat het werken was op geheug en en excerpten
af. Maar wat bast het ? Ik schreef u in mijn vorigen, dat
ik hier voor mijn W i 11 e m I in het archief wilde neuzen .
Na bij E n d l i c h e r hoogte genomen to hebben, zag ik dat
ik mij daartoe tot on zen gezant (V a n H e e c k e r e n) en deze
zich tot Prins Met t e r n i ch moest wenden . Bij den gezant
voorbeeldelooze welwillendheid en ijver . Hij bragt mijn
verzoek, waarin ik bepaaldelijk de punten, waaromtrent ik
inlichting wenschte, had aangestipt en dat in het Fransch
was gesteld om het verder to kunnen brengen, in persoon bij
Met t e r n i c h en drong mijn verzoek aan met aanbod zijner
persoonlijke guarant(i)e . M e t t e r n i c h was welwillend en
verzekerde vooruit, dat hij alle onderzoek zou in willig en,
maar dat ons gouvernement eene kennisgeving (officieel)
1) Cf. Plat. Phileb. 6 A .
2) Dit „vriendelijk woord" over den Hendrick van Brederode kwam,
natuurlijk voor in den tweeden (verloren) brief van Bake, daar bet stuk
bij het achrijven van den eersten (No . 11) nog niet verechenen was .
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moest doers, dat het dit aanzoek ondersteunde . Ik heb dat
aanzoek gedaan. Natuurlijk, daar de zaak mijn belang was,
kosteloos en zelfs aangeboden even kosteloos to onderzoeken,
zoo er buiten hetg een ik verlangde, nog iets in het Oostenrijksche archief to vinden was, waarvan of het gouvernement
voor zich zelve of in het belang eener wetenschappelijke
instelling mededeeling verlangde. Van H e e c k e r e n heeft
nog buiten mij om mijn verzoek ijverig aangedrongen . En
wat meent gij ?
het is geweigerd .
Ik doe nog eene poging om het gouvernement zijne
weigering to laten inslikken . Zoo die mislukt, heeft het
mij in eene positie bedrongen, die voor mij noodlottib, voor
bet gouvernement onaangenaam kan worden . Van een
ijverig onderdaan, wien men des noods als werkos had
kunnen gebruiken, heeft het mij in een vinnigen opposant
herschapen . Want door die weig eying heeft het mij in het
vleesch gesneden, waar ik het gevoeligst was : het heeft
mijn wetenschappelijk streven belemmerd, dat thans, zoo als
U.H.G. to regt oordeelde, „ 19120 van mijne existentie absorbeert ." Zoo gij door uwen invloed, hetzij bij den leer
Schimmelpenninck of Vollenhoven, hetzij bij den
Heer M a z e 1, die alien in de zaak betrokken zijn, iets voor
mij kunt uitwerken, ik bid u doe het dan : want waarachtig !
ik maak spektakel ! Het gouvernement bedenke dat ik wel
ongelukkig maar niet laaghartig ben en : t~~sl z p.Jp~ ;~xc
xoAos . Zoudt gij inderdaad bij alle uwe g oedheid voor mij
nog de weldaad willen voegen, ook in dit opzigt voor mij
uwen invloed aan to wenden, laat dan mij n vriend Van
H e e s u het uitvoerig rekwest aan M e t t e r n i c h via Van
H e e c k e r e n mededeelen . U.H .G. zal daardoor ingelicht
worden omtrent wat ik gevraagd heb en omtrent de kleingeestigheid der weigering . Belooft gij u zelfs van uwen
invloed weinig of niets, wees dan echter zoo goed aann alien,
die het hooren willen, voort to vertellen wat mij wedervaren
is. Prof. T y d e m a n zelf, die tijdens mijne voorlezin ;en mij
to Loevensteinsch vond, zou thans voor mij medeschreeuwen,
zoo als mij met zekere berigten gemeld is . En een klein
schreeuwpartijtje zou de beste voorloopige verklariug en
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v- erontschuldiging zijn, wanneer men mij naderhand zoo
radicaal in mijne uitdrukkingen vond, als ik het eigenlijk
in mijn hart ben .
Ik dank u hartelijk voor uwe aanbevelingen aan de
Heeren Von Eichenfeldt en En dlicher 1). Beide
-hebben mij lief en heuschelijk om uwent wille ontvangen .
Beide laten u groeten . Ik ben om de veertien dagen
'comparant op de soiree van E n d l i c h e r
wiens hart nog
wel opengaat voor oude codices, maar wiens hoofd toch hoe
Ianger hoe voller raakt met planten-nomenclatuur. Deze
Heeren uitg ezonderd is Weenen mij teg engevallen . Ik weet
.geen bevolking, die op onbeschaamder wijze niais is . Op
de bibliotheek heb ik nog niets bijna voor mijzelven kunnen
werken . H a s e, aan wien ik veele verpligting heb, had mij
vele commission voor zijne Tactici opgedragen . Ik heb die
uitgevoerd en met succes ; want ik geloof, dat ik juweelen
van fragmenten ontdekt heb . Doch over dit alles nader,
wanneer ik u binnen kort schrijve . U .H.G . weet zeker, dat
'hier ook een A p s i n e s is, en zal then tijdens uw verblijf
vergeleken hebben ; E i c h e n f e l d t herinnerde he t zich niet
ten voile . Ik hoop, dat wanneer U.H.G . daartoe geene
gelegenheid mog t gehad hebben, gij het mij zult opdragen.
Ik ga Loch weder eerlang aan mijn D i o n y s i u s H a l ie a r n a s s e n s i s, waarvoor ik hart gekreg en heb .
Wat gij mij omtrent Prof. G e e 1 hebt geschreven 2), deert
mij innig. Groet hem en verzeker hem van mijne opregte
liefde en dankbaarheid . Als ik u mijne collatie voor S i mp 1 i c i u s onder de oogen leg (en dat zal eerlang zijn) zal
ik tevens aan hem schrijven . Vergun mij, dat ik ook aan
u de verzekering herhale, dat ik met den •opregtsten eerbied, met de inn igste hartelijkheid blij ve
Uw dankbare
Van den Brink .

1)

Zie hiervoor p. 2 6.

2) Over eene ziekte van Mevr. G e e 1 .
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BAKHUIZEN VAN DEN BRINK AAN D . D .

BiCHLER 1) .

Weenen, 18 .Jung 18

.

Wel Edel Geboren Heer !
Sedert lang rust er eene heilig e pligt van dankbaarheid op mij 2), en zoo ik tot op dit oogenblik zelfs de betuiging mijner erkentelijkheid terug hield, het was omdat
ik wenschte die door iets anders dan door woorden (te)
bewijzen . Ik weet wat gij het liefst als voldoening uwer
belangstelling in mij zoudt verlangen : dit namelijk, dat
uw ij vex• voor mij vruchten droeg, welke de hooge verwachtingen, die gij van mij bleeft koesteren, rechtvaardigden . Het doet mij innig leed, dat ik u op bet oogenblik
die voldoening niet kan verschaffen, dat helaas de ongelukkige uitslag uwer laatste welgemeende pogingen voor
mij die vruchten, waarop gij regt hadt to rekenen, zal
vertraag d hebben, ja, waartoe bet verzweg en ? eenen noodlottigen iuvloed op mijne toekomst zal oefenen .
Ik heb aan onzen V an H e e s geschreven al de gedachten, welke zijne treurige tijding bij mij had doen ontstaan . Ik heb hem uitgelegd, dat de wonde, mij door de
weigering van bet Gouvernement toegebragt, zich op geenerlei wijze laat pleisteren . Ter kwader ure heeft men zich en
mij aan D e P o t t e r 3) herinnerd. Men had voor mij geene
vrees behoeven to hebben, wanneer (men) niij stil bij mijnen
1) D . D . B u c h I e r, reeder to Amsterdam, in 18 3 oprichter der
Credietvereeniging, in 18 2 voorzitter der door hem opgerichte Maatschappij van Bouwkunst, 18 3 voorzitter, later secretaris van de e klasse
(Schoone kunsten) van het Kon . Ned . Instituut en in 18 8 voorzitter der
}won . Academie van Beeldende kunsten . Hij was een grondig kenner van de
geschiedenis der oude Nederlandsche bouwkunst en invloedrijk kunstbeschermer. Sedert de oprichting van den Gids medewerker, schreef hij daar
en elders veel over bouwkunst . Hij overleed in 1871 .
2`I Uit den volgenden brief aan P o t g i e t e r blijkt, dat B u c h l e r
zich (gewis op aansporing wan ziju zwager P . 31. G . v a n l1 e e s) dadelijk
moeite had gegeven, om aan V a n d e n B r i n k de aanbeveling van het
gouvernement, die hij wenschte, to verschaffen .
3) Louis d e Potter, de bekende historicus en revolutionaire
publicist uit den Belgischen opstand, overleden in 18 9 .

2 -arbeid en mijne onderzoekingen over zaken, die een paar
eeuwen dood en begraven zijn, ondersteund had : ik zou op
geenerlei wijze geDePotterd hebben . Nu dwingt men mij, het
zooveel mij mogelijk is to doen . Belemmeren zal men den
gang van mijn onderzoek niet, maar het zal nu zoo veel
mogelijk de rigting nemen om dwars tegen eene regeering
in to gaan, die ik van dit oogenblik of haat en waaraan
ik slechts wraakademend denk .
Ik wil echter vooraf het laatste beproeven . Ik zal nog
alle middelen aanwenden om het gouvernement van gedachte to doen veranderen . Want het gouvernement alleen
kan zijne weigering terugnemen of den invloed van die
weigering positief paralyseeren . Het mope voor ons Ministertje
van Buitenlandsche zaakjes niet voegzaam zijn, op zijne
weigering terug to komen, het is bespottelijk van den
mag tigsten staatsman van Europa, van Prins M e t t e r n i c h .
to verlangen, dat hij ten persoonlijken gevalle van een .
Hollandschen gezant eene bedinging terugneme, door hem
aan een gunstbewijs verbonden . Van H e e s zal u mededeelen, wat ik hem verzoek in deze zaak voor mij nog to
doen . Mijne stelling is deze : al helpers mijne maatregelen
mij aan geene gewenschte uitkomst, zij trekken de lijn
tusschen mij en mijn gouvernement to scherper, en het is
noodig dat ik alle middelen uitgeput heb, wanneer ik het
zoo verre mijne pen reiken kan als een gouvernement van
achteruitgang, van schandelijke onhollandsche indolentie
voor de wetenschap denonceer.
Gij hebt, WelEdelGeboren Heer ! zoo veel ij ver ook
in deze zaak voor mij aan den da g gelegd, dat ik het u
schuldig ben, u rekenschap to geven van wat ik denk to
doen en welke houding ik g edwongen ben aau to nemen .
Ik wenschte, dat mijne vurige dankbetuiging van schoonere
beloften kon vergezeld zijn . Maar die zelfde dankbaarheid
eischt, dat ik aan u niets anders schrij ve dan de waarheid
van wat ik denk en gevoel .
Ik heb mijn vaderland hartelijk lief : iedere stag in
den vreemde doet mij gevoelen, dat ik geheel van Hollandsche potaarde gekneed ben : daarom grieft het mij op een
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g ouvernement to stuiten, dat zoo niet is ; maar daarom is
het mij ook ten pligt gemaakt, dat gouvernement om zijne(n)
weinig Hollandschen zin opentlijk aan to vallen en to bestrijden .
Nog eens, ik (ben) van Hollandsche potaard . De roem
van het voorgeslacht is mij zoo lief, dat ik zelfs zijne gebreken
zien durf zonder iets van mijne bewondering to verliezen .
Mijne familietrots hangt met den voorvaderlijken roem
zamen en ik verheug mij, dat mijn naam die is van een
Hollandschen kunstenaar, die hetgeen meest Hollandsch is,
zee en schepen, schilderde zoo als niemand na hem . Bij de
catastrophe, die mij trof, woog het lot van een kunststuk,
dat in mijne familie zijne gedachtenis onderhield, dat mij
als kind kunstzin en nationaliteit had ingeboezemd, zwaar
op mijn hart. Ik schreef er mijnen H e e s over ; maar ik
had niet durven hoopen, dat hij mij zulk eene gewenschte
oplossing van dat bezwaar zou hebben kunnen g even . Uwe
belangstelling had mij in mijn ongeluk niet verzaakt ; aan
ii dank ik het, dat, zoo het gedenkstuk van voorouderlijken
roem misschien nimmer door mij weder gezien wordt, het
Loch voor het vaderland, het Loch in een heilig dom van
kunst met liefde en eerbied zal bewaard worden 1) . Ontvang
daarvoor, WelEdelGeboren Beer ! nogmaals mijne opregte
dankbetuiging. Ik weet niet, waardoor ik op zooveel belangstelling van u aanspraak heb verkregen ; ik stel mij
liever voor dat die aanspraak nog to verkrijgen is, en daar
ik wel ongelukkig maar nimmer laaghartig ben, geef 2) ik
de verzekering, dat ik mij die belangstelling zal trachten
waardig to maker .
Ik zou gaarne flog wat reisopmerkingen u mededeelen .
Maar ik heb niet minder dan zes brieven to schrijven, die
ik alle met deze gelegenheid aan V a n Re e s wilde verzenden, en nog denk ik half er een rekwest aan Z .M. bij to
1) Dit zeestuk Tan L u d o 1 f B a c k h u y s e n is in bet Rijksmuseum
niet aanwezig ; bet is mij niet gebleken, wear B u c h 1 e r (die bet blijkbaar uit B a k h u i z e n wan den Brink's boedel heeft aangekocht) hot
geplaatst heeft .
2) In het handschrift staat : ontvang .

voegen .

UwEd. verontschuldige mij dus, zoo ik beloove u
later eens iets uitvoerigers van mij to laten vernemen .
Thans heeft hetgeen ik to schrij ven (heb) dringende haast ;
want ter bereiking van mijn oogmerk zet ik alle zeilen bij .
Ik zeg niet eens zeker, dat het archief alhier zooveel zal
bevatten als ik mij voorstel, of dat de inzage daarvan mij

volstrekt onmisbaar is . Maar het is nu voor mij een strijd
van principe geworden en ik stel er eenige eer in, dat ik

voor een principe steeds de Inoed van een kampvechter en
een martelaar heb .
Ontvang WelEdelGeboren Neer ! de verzekering mijner
erkentelijkheid en mijner hoogachting : beveel mij aan de

herinnering der uwen, zoo verre mij die bekend zijn, bijzonder
aan die van uwen geachten schoonzoon 1 ) en geloof mij
steeds opregtelij k

N°. 20 .

Uw Ed .Geb. zeer verpligten Dienaar
R . C . Bakhuizen van den Brink .

BAKHUIZEN VAN DEN BRINK AAN E . J . POTGIETER .
Weenen, 18 Juny 18

.

Amicissime !
Ik sinit eenige zoo digt mogelijk geschrevene regels
bij V a n H e e s in om u voor uwen brief hartelijk to danker,
niet om then to beantwoorden, dat ik later uitvoeriger zal
doen . Het gouvernement en ten laatste de koning heeft

na aarzeling mijn aanzoek g ewe i g e r d ! De redenen mag
ik niet alle openleggen . Ik ben daartoe onder heilige verpligting aan B u c h 1 e r ; maar ik kan u in het algem een
mededeelen, dat de reden is dat - men bang is voor de onafhankelijkheid van mijn onderzoek . Hoe diep die weigering
mij aangrijpt, kan ik u niet schrijven ; maar gij kunt het
voor mij en met mij gevoelen . Gij kunt u op het standpunt plaatsen, waarop men mij gedrongen heeft : geene
vrede met een gouvernement, dat het heiligste beginsel van
1)

Nam . prof. P . J . V e t h, medewerker aan dent Gids .

een beginsel, dat ten minste de oude
Holland aantast,
koning nog handhaafde : onbelemmerde vrijheid van onderzoek ! Mijne oorlogsverklaring was reeds geschreven met
verzoek aan u, die nog in mijne recensie 1) in to lasschen .
1k ben echter van de eerste woede teruggekomen . Zie daarr
waarom .
Ik mag mij zelven en mijne grieven niet boven de
wetenschap stellen en ik wil om harentwille eene poging
doen om nog iets to verkrijgen . Het is het voorstellen
der voorwaarde, dat ik van alle stukken die ik hier afschrijve geene in zijn geheel zal laten afdrukken zonder .
voorkennis en toestemming van V a n H e e c k e r e n . 1° . houd
ik dan toch iets over, dat ter opheldering der gebeurtenissen dienen kan ; 2°. is V a n H e e c k e r e n to wel gezind_
om die censuur streng to oefenen ; 3°. is ons gouvernement to dom om to vermoeden, welke gevolgtrekkingen ik
uit de stukken die ik vind kan afleiden . Verwerpt men
deze voorwaarde, dan flog verzoek ik uwe interventie bij
G r o e n . Het is mogelijk dat men ook het aanzoek van
G r o e n weigert ; maar het verzwaart de zaak van het gouvernement en ik heb dubbele reden met kracht den geest van
achteruitgang, waardoor het beheerscht wordt, to denonceren .
De uitslag dezer pogingen moet afgewacht worden . Ik kan
helaas de antipathie, die tussehen u en V a n H e e s bestaat ;
maar ik verheug mij dat er een punt van sympathie blijft,
uw beider vriendschappelijke belangstelling in mij . Overleg dus nog eens wat to doen zij met V a n H e e s, die u
mijn ganschen brief aan hem kan mededeelen . Om de
wille der zaak moet de uitslag der laatste pogingen afgewacht worden, eer ik opentlijk alarm en schandaal maak .
Want dat heb ik plan to doen, zoo mijne laatste concessie
en de interventie van G roe n vruchteloos blij kt .
Zoudt gij niet
want het zal de moeite niet waard
zijn, dat mij het wederwoord van Van Hall wordt overgezonden
dit kunnen recenseeren in de Gids van
Augustus (July is to kort op handen) : niet meer dan eene
1) Nam . in het stuk over Hendrick van Brederode in den Gids .
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aankondiging 1), want zoo lang G r o e n niet met nieuwe argumenten opdaagt, geloof ik het eigenlijke punt in kwestie
afgedaan to hebben . In die aankondiging kunt gij zetten
en uitbreiden, wat ik vermeld heb als een gerucht tot mij
overgewaaid, omtrent de reactionnaire strekking van (Van)
Hall's geschrift en dan b .v. op deze wij ze vervolgen
,,Wat het gerucht ten then opzigte heeft gemompeld,
,,moeten wij helaas ! omdat wij het zeker weten, voor waar
„houden . Iemand, die de blijken had gegeven dat het hem
.,,in de geschiedenis om grondig onderzoek en om waarheid
,,te doen was, meen de dat omtrent W i 11 e m I en het begin
,,van onzen vrijheidsoorlog belangrijke oorkonden in het
,,Oostenrijksch (archief) voorhanden waren . Hij deelde gedu,,rende zijn verblijf to Weenen die meening aan onzen gezant
„mede en verzocht diens tusschenkomst, ten einde toegang
,,tot het Keizerlijk archief to erlangen . Hij vond bij onzen
,,gezant vaderlandsche warmte voor eene vaderlandsche zaak .
,,Geen dag verliep, of het verzoek was bij Prins Met t e r „n i c h gedaan en aangedrongen . ,Oostenrijk bewilligt niets
„liever dan een onpartijdig onderzoek zijner archieven ; ge„durende eeuwen heeft de Oostenrijksche regeering aan zoo,,vele onregtvaardig e beschuldigingen ten doel gestaan, dat
,,het Been loyaler wederlegging dier beschuldiging kept
„dan het open leggen zijner oorkonden ." Dit was het ant,,woord van het Oostenrijksche gouvernement, van V o r s t
,,M e t t e r n i c h z e 1 v e n! Slechts werd aann die inwilliging
,,eene voorwaarde verbonden . Men eischte, dat iemand, die
,,als geschiedkenner nog geene E u r o p e s c h e vermaardheid
,,had, bij een dergelijk verzoek door de voorspraak, of ten
,,minste door eene officiele kennisgeving der regeering,
,,waarvan hij onderdaan was, zou worden ondersteund .
,,Onze landgenoot wendde zich derhalve om die voorspraak
,,tot onze Nederlandsche regeering . Hij verzocht de guest
,,dit onderzoek onder u i t g e d r u k t e inwilliging van het
„gouvernement k o s t e 10 o s to molten ondernemen . Onze
,,gezant ondersteunde zijn aanzoek met eenen ijver, welke de
1)

Een artikel over V a n H a 11' s antwoord is in den Gids van 18

e n 18 6 niet to vinden .
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3.0ioogste lofspraak verdient . Wat vond men dezerzijds ? Aarzeling . De zaak (het deert ons dat wij het moeten neder,,schrijven) kwam aan den Koning en - h e t h e e f t Z . M.
,niet behaagd dat verzoek in to willigen . Ditwas
,,,het antwoord der Hollandsche regeering!!! -!! ! -!!!"
Misschien wil D e C I e r c q 1 ) de kleine aankondiging
wel ten mijnen gevalle stellen, zoo gij er geen tijd voor
hebt . Groet hem hartelijk en dank hem voor zijne zorg in
het nazien der proeven . Laat hem vooral toezien, dat ik in
onze nieiiwere politieke geschiedenis geen bokken maak.
Ik begrijp eene onbeschaamdheid als die van wan Hall
niet . Gij had volkomen regt met uwe gissing : uit een brief
van Truitj e 2) blijkt mij, dat hij nog sich briistet met
mijue recensie, als ware die een lauwerkrans voor hem .
Lieden met zoo weinig gal en zoo'n dikken huid moeten
wel de uiterste leeftijd, vol gens M o z e s 80 jaren, bereiken .
Ik heb flog even ruimte van papier, om u nogmaals
voor uwen brief in gedachte de hand to drukken, en mij
met opregte welgemeendheid aan het aandenken van awe
Tante, van wan Geuns 3), van Gerrit de Clercq to
beveelen .
tt.
Van den Brink .

N°.

21 . BAKIRTIZEN VAN DEN BRINK AAN J. BAKE .

Weenen, 29 .iuny 18

.

Hooggeleerde Heer!

Nog ietwat vroeger dan ik voorgenomen had, voldoe
ik aan mijne belofte u een meer uitvoerig berigt van mijne
1) G e r r i t d e C I e r c q, overleden 18 7, redacteur van den Gids .
Zie B a k h u i z e n van den Brink's necrologie van hem : Studien en
schetsen . III p .

7 .

2) Nam . Mejuffr . Toussaint .
3) De Amsterdamsche hoogleeraar Jan van Geuns, een studie-yriend van Bakhuizen van den Brink .
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laatste omzwervingen en een opregt en vertrouwelijk antwoord op uwe belangstellende vragen 1) to geven . De reden
dier meerdere spoed lig t daarin, dat ik niet zooveel van
de beide codices van S i m p 1 i c i u s heb gecollationeerd als
ik had wenschen to doen . Sedert een paar dagen heb ik ze
reeds ter zijde geschoven, omdat ik meende dat en C o b e t
en ik onzen tijd nuttiger en zeker aangenamer konden besteden dan hij met bet nalezen van zulke varianten en ik
met bet naschrijven . Beide codices zijn niet hetgeen men
noemt slecht : de eene No . 70 is zelfs net en sierlijk geschreven, door een afschrijver die zelfs wat minder fouten
maakte dan gewoonlijk zijne gildebroeders ; maar kon hij
bet helpen, dat bet exemplaar van S i m p l i c i u s, dat hij
voor zich had, niets meer en niets anders bevatte dan hetgeen in de meeste vulgaat-texten to lezen stond ? De editio
princeps, zoo ik meen van T r i n c a v e 11 i, was hier niet to
bekomen, anders had ik naar deze gecollationeerd : tbans
heb ik bet gedaan naar den tekst van S c h w e i g h a e u s e r
in zijne Monumenta philosophiae Epicteteae, omdat diens uitgave kritische aanspraken maakt en daarbij inderdaad vele
handschriften zijn vergeleken . Ik had daardoor een rigtsnoer, waaraan ik mij bij bet collationeeren kon houden .
Ik heb vergeleken van bet begin tot p. 3 van S c h w e i gh a e u s e r, dat ten naasten bij de 2 eerste pagina's van de
uitgave van H e i n s i u s en S alma s i u s uitmaakt, en aan
bet einde van dat werk meende ik to vinden, dat zoo de
eene codex niet uit den anderen was afgeschreven ; zij toch
een gemeenen bron hadden ; dat zij tot eene bekende en
niet tot de beste klasse der handschriften van S i m p l i c i u s
behoorden en dat zij bijna geen verschil aanboden met de
lezingen, die S c h weigh a e u s e r uit zijn Straatsburger
codex had opgeteekend . G eloof echter niet, Hooggeleerde
Heer ! dat ik bet werk niet verder heb voortgezet, omdat
ik den arbeid schuwde . Maar ik wilde de post met geen
nutteloos pak papier bezwaren, en omdat ik vreesde mij
daaraan bloot to stellen, wilde ik over deze proeve eerst
1) Vragen, gedaan in B a k e' s brief hiervoor No . 11, bepaaldelijk
over zijne verhouding tot zijne verloofde, Mej . T o u s s a i n t.

-

9 -

het oordeel van u en van C o b e t inwachten . Zoo gijl . oordeelt dat de wetenschap iets bij eene voortgezette collatie
winnen kan tend mij dan daarvan zoo spoedig mogelijk
berigt en ik beloof zoodra mogelijk met naauwkeurigheid
en ijver de geheele collatie to voltooijen .
L a m b e c i u s en N e s s e l hebben beide de codices beschreven en ik heb bij hunne beschrijving niets to voegen :
naar het schrift to oordeelen breng ik beide tot de laatste
helft van de vijftiende eeuw . Het schrift van Codex A is
vrij gelijk aan dat, dat ik van de naar Itali8 gevlugte
Grieken heb gezien . Ik heb mijne codices genommerd A
en B. Van deze is A de No . 70, B de 71, de eerste folio,
de ander quarto. Eerst heb ik A, daarna B vergeleken, en
aangewezen waar zij overeenstemden door achter de varianten, die alien den tekst van A tot grondslag hebben, tusschen
twee haakjes B to zetten ; maar daar ik niet alle omissi8n
en fouten van B op hare plaats kon brengen, heb ik de
overige als addenda onder mijne collatie gevoegd ; - waar
B van A afweek en met de vulgaat-text overeenstemde, heb
ik (B) gezet . De overige tusschenvoegselen heb ik dus gemaakt : b .v. p . 8 1 . 2 (ed. Schweigh .) s'x-avo (A) - B
dat wil zeggen : A heeft de lezing van den gedrukten
tekst, B daarentegen den ace-us. masc . Waar woorden zijn
uitgelaten heb ik het voorgaande en het volgende woord
nedergeschre ,ven, zoo als die in den codex naast elkander
stonden .
Genoeg over die codices. Ik ga over tot de beantwoording der vragen, die uwe hartelijke belangstelling in
mij u afdwong en gij zult u weliigt verwonderen, dat ik
die zoo opregtelijk, zonder mijzelven in het minste to verschoonen, beantwoord . Ik ben dat aan de trouw door U .H.G .
mij betoond verpligt, en ik deins daaromm niet terug om
mijzelven voor u in een ongunstiger licht to plaatsen, dan
waarin gij mij welligt tot dusverre hebt beschouwd .
Wat de oorsprong van mijne liefde voor Jufvr . To uu ss a i n t geweest zij, ik meende wat ik deed toen ik haar
vroeg . Zoo ik iemand bedroog, ik bedroog mijzelven . IJdelheid, zooals U.H.G. vermoedt, had, geloof ik, geen deel aan
0 . E . VI
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de verbindtenis tusschen ons beide : ijdelheid zou missehien
veeleer in staat zijn geweest haar to ontbinden . Mij ten
minste was de aureole, die het der wereld beliefde aanstonds
om onze onderlinge betrekking to werpen, eene aanstoot.
Ik ben noch dichterlijk noch romanesk genoeg, om mij wel
to gevoelen in zulk eene nevelachtige hoogte . Zoo van
de andere zijde die hulde Jufvr . T . meer welkom was dan
mij, ik ben in gemoede verpligt to verklaren, dat slechts
eene openhartige mededeeling van mijne zijde noodig was
geweest, en zij zou haren zin aan den mijuen hebben ondergeschikt ; want zij had mij hartelijk en opregtelijk lief, en
zij heeft het nog heden . Maar die neiging, door haar meer
nog dan door mij gevierd, maakte op het oogenblik, dat
mijne katastrophe plaats had, het gedrag, dat ik omtrent
haar to volgen had, to moeijelijker. Ik was er verre van,
haar aan mijne belangen to willen opofferen . Onder mijne
vele ondeugden ken ik mij van eigenbaat tamelijk vrij ; en
het besluit, dat ik in de verwarring van het oogenblik nam,
haar ondanks de wenteling mijner fortuin n i e t van haar
woord to ontslaan, schoon meer ingegeven dan overdacht,
kan ik voor God en mijn geweten verantwoorden. Nadere
overweging keurde dat besluit goed . Ware Jufvr . T o u ss a i n t eene gewoone vrouw geweest, de zaak had de gewoone
loop moeten hebben ; onze betrekking ware prosaisch afgebroken door de materiele onmogelijkheid van het voortzetten dier betrekking . Maar h i e r werden de droomen
verstoord eener levendige fantasie, die op de vleugelen van
liefde door alle hemelen, dat is door alle mogelijke en
onmogelijke vooruitzigten, gedragen was . Die met eenen
slag to vernietigen, ware bij een meisj e, wier fantasie zoo
levendig is als de hare, geweest haar in den levensader to
treffen . Ik ken, ik mogt het niet . Tot leeniging der wonde
haar toegebragt was slechts een middel in staat : haar to
verheffen tot een meer dan gewoone zedelijke krachtsontwikkeling. Met het buitengewoone ongeluk kon de buitengewoone vrouw zich alleen verzoenen, door het handhaven
van een buitengewoon karakter . Zie daar de gronden van
mijne handelwij ze, die zeker in den drain g van het oogen-
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blik niet alle zoo duidelijk voor mijnen geest ware(n), maar .
,die echter, bij de kennis, die het verkeer met jufvr . T . mij
van hare beginselen en gemoed hadden gegeven, tot mijn
besluit medewerkten . Alles lag in het oogenblik, waarin
iik met het verledene brak, chaotisch voor mij ; maar mijne
eerzucht en mijn ijzersterk physiek gaven mij moed . Ik
rekende, meer dan ik had moeten doen, op mijn geluksgesternte, op mijne zedelijke kracht, toen ik om de voortduring
harer trouw smeekte, en mij daardoor aan verpligtingen
.onderwierp, geevenredigd aan de buitengewoone liefde, die
ik van haar verwachtte .
Wanneer ik mijzelven beschuldig mij in de schatting
mijner zedelijke kracht to hebben bedrogen, moet ik mij
verklaren ; want het zou mij leed doen, indien die uitdrukking
bij u een al to ongunstig vermoeden opwekte . Ik had
kwade neigingen, die u en alle(n) mijnen opregten vrienden
veel leed hebben gedaan. Maar dank zij mijn ongeluk, die
neigingen staan mij niet meer in den weg . Ik kan daarvan
met Sop h o c 1 e s zeggen, 7I'c vrx rxOr' acTE(~uyov c3 n- p aXp1ov
Maar het gebrek aan zedelijke
ttv :~ x,zt Jrr irx z-vpavvov 1).
kracht, dat ik mij toeschrijve, is dit . Toen ik de opoffering
van Jufvr . T o u s s a i n t aannam, had ik van het oogenblik of met ernst „aan eene bepaalde betrekking
moeten denken, die mij zou vestigen" 2). Wat zal
de plants, die de booze daemons, waarvan
ik zeg g eiO
ik gewaagde, in mijn gemoed hadden ledig gelaten, werd
niet, zooals behoord had, door liefde of dankbaarheid jegens
Jufvr . T o u s s a i n t ingenomen ; maar eene andere hartstogt,
eene hartstogt to eischender in hare aanspraken, omdat zij
edeler is, trad to voorschijn . UH.G. beoordeelde mij to
reg t, wanneer g ij meendet dat mijn zwervend levee mijne
zucht voor wetenschap zoo, mag ik zeggen, had overdreven,
dat zij 19_,0 van mijne existentie absorbeerde . Het is u
zeker niet onbegrijpelijk, dat ik, waar ik op iedere schrede
zoo veel to doen en to leeren vond, alle gedachten aan
1) ,Dit alles heb ik ontvlucht ale een geweldigen en dollen tyran"
(Plat . Rep . I p . 329 C .)
2) Deze woorden had Bake gebruikt in zijn brief, hiervoor p . 2 .
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vastheid en vestiging in eene hoek schoof ? Buitendien,
mijue gemoedsbewegingen zijn to sterk geteekend dan dat
ik mij in haar karakter kan bedriegen : zoo ik mij de
kalme vervulling van de pligt der dankbaarheid als het
bewij s van hartelij ke liefde aanreken, bega ik jegens mij
zelven eene leugen, en de gewaarwording die mij die tegenspraak geeft is pijnlijk . Ik moet mij telkens afvragen
eischt Jufvr . T o u s s a i n t niet iets anders dan dankbaarheid, al bezat ik zelfs de kracht de pligt dier dankbaarheid in alle hare uitgestrektheid to vervullen ? Ik wil alles
voor u open leggen, als of ik voor mijn biechtvader stond .
Gij vraagt mij, of in de twee jaren mijner afwezigheid
haar beeld nimmer door een ander in het duister is geplaatst, en gij doet die vraag teregt, omdat ik hoogst
prikkelbaar, hoogst ontvlambaar en wel eer s dweepachtig
gevoelig ben ? Erx ik moet u het pijnlijke aveu doen : j a !
Ret is juist deze ervaring, die het mijzelven duidelijk gemaakt had, dat mijne genegenheid voor Jufvrouw T o u ss a i n t niets meer was dan opregte dankbaarheid . Het
spreekt van zelve, dat die betrekking, die liefde, durf ik
zeggen, zuiver Platonisch was . Mijne eigene t e g e n w o o rd i g e zielsgesteldheid en het voorwerp dier vereering kunnen
u daarvoor borg zijn 1) . Maar Loch gevoelde ik, dat de
gedachte, die mij beheerschte, eene schandelijke ontrouw
was, en ik geloof dat ik haar meester ben geworden . Dat
het pijn en bangen strijd kost, kunt gij beoordeelen . Het
was eene situatie, waarvoor de klassieke, de menschkundige,
de wijsgeerige G o e t h e geene andere ontknooping moist
dan een zelfmoord .
Om derhalve tot een resultaat to komen . Op de vraag,
die gij mij doet : is de opheffing van ons beid er betrekking
niet wenschelijk, niet door de omstandigheden noodzakelijk
geworden, moet ik openhartig j a antwoorden : maar er,
tevens bijvoegen, dat ik die betrekking noch kan, noch
mag los maken, dan tenzij Jufvrouw T o u s s a i n t de zaak
1) Dat ,het voorwerp dier vereering" B a k h u i z e n v a n d e n
Brink's latere echtgenoote Julie S i m o n was, is na het hiervoor inn .
No. 16 (en hierna) medegedeelde niet twijfelachtig .

3 ~-even zoo inziet, als zij het wenscht. Ik mag niet breken,
zoolanb ik de overtuiging heb, dat zulk eene stap van
mijne zijde haar nog ongelukkiger zou waken, dan de voortzetting onzer betrekking, zelf(s) zonder vooruitzigt of met
die zwarte toekomst beladen, welke ik mij niet ontveins .
En tot no- toe is mij evenmin uit van elders bekomene
inlichtingen als uit hare eigene brieven iets gebleken, dat
van hare zijde naar eene wensch tot verandering onzer
wederzijdsche betrekking zweemde .
De vraag, door u mij gedaan, kwam mij nosh nieuw
noch onverwacht voor . Ik had haar in vertrouwen reeds
meer dan een s met mijn vriend V a n H e e s behandeld . Dat
g ij mij die vraag deedt, was mij een nieuw bewijs uwer
belangstellende vriendschap en ik verzoek u dus nimmer
to gelooven, dat zulk een bewijs op mij een verkeerden
indruk zou maker . Antwoord mij daarom ook even openhartig op alles, wat ik a mededeelde : zeg mij uwe gedachten, beef mij uwen raad . Ik weet, dat gij mij zult moeten
veroordeelen en ik wensch mij niet aan de uitspraak van
uw vonnis to onttrekken . Slechts dit wensch ik, dat gij
in aanmerking neemt : dat ik u onbewimpeld de staat van
zaken, den toestand van mijn hart heb open gelegd . Buiten
u weet n i e m a n d daar iets van dan Van H e e s . Daar
uwe vragen het gevolg van een onderhoud met Prof.
G e e 1 geweest zijn 1), kan ook Prof. G e e 1 hetgeen ik u
mededeelde beschouwen als aan hem geschreven . Moge de
rondborstigheid mijner bekentenissen eenigzins goed maken,
hetb een de inhoud daarvan voor u beide bedroevends zal
hebben .
Ik zou aan Prof. G e e 1 geschreven hebben, maar ik
,doe het thans niet . De eerste reden is, omdat ik mij
haasten wil u de proeven van S i m p l i c i u s to zenden, en
daarop uwe beslissing inwacht . De tweede omdat Prof.
G e e 1 in eene treurige stemming is wegens het lijden zijner
vrouw . Gij schreeft mij dat en heden ontving ik van
S c h n e i d e win een brief met het berigt : ,Geelius nuper
1)

Het handschrift heeft : is.

maestas litteras ad me dedit" 1). Ik wilde zoo gaarne hem iets
mededeelen, dat hem opbeuren of afleiden kon : en ik heb
niets dan het berigt, dat hem zeker aangenaam zal zijn,
dat Pot g i e t e r en ik geheel verzoend zijn en wij elkander
hartelijke brieven schrijven . Overigens is mijne stemming
zelve van then aard, dat ik opbeuring en afleiding behoef.
Hoe gevoelig mij de weigering van het gouvernement heeft
getroffen, deelde ik u in mijn vorigen mede . De excitatie,
waarin ik mij toen beyond, hernieuwt zich en doet mijne
zenuwen trillen van woede, zoo dikwijls ik er aan denk .
En dat doe ik ieder oogenblik, omdat de weigering van het
gouvernement zich over mijne geheele toekomst uitstrekt .
Denk het zelf eens in . In de maand Augustus wordt de
bibliotheek gesloten : wat zal ik dan to Weenen ? Weenen
bevalt mij niet en het Weener yolk nog minder . Het zijn
in den grond toch ook gemeene moffen, die, God weet hoe,
fats en lions geworden zijn, zonder dat zij de school der
beschaving doorloopen hebben. Nog eens : wat zal ik dan
to Weenen ? Boeken worden er niet uit de bibliotheek geleend dan op speciale vergunning . Zonder het voorgevallene
zou ik daartoe ligtelij k van den welg ezinden ambassadeur
V a n H e e c k e r e n de voorspraak hebben bekomen . Thans
zal hij zijns ondanks mij die voorspraak moeten weigeren,
omdat hij zich door zijne intercessie voor mij bij ons gouvernement heeft gecompromitteerd . Wat zal ik dus die
gansche maand to Weenen doen ? Ik dacht van Weenen
naar Pesth, naar Venetie, naar Milaan to gaan ; maar overal,
waar de Oostenrijksche adelaar zijne klaauw geslagen heeft,
wacht mij dezelfde uitsluiting als hier to Weenen . Het
gouvernement van zijne zijde moet goed maken wat het
bedorven heeft, to meer daar de reden van zijne weigering
to kinderachtig is, dan dat die het licht zou verdragen .
Men is namelijk uit onwetendheid vreesachtig geweest, en
men noemt die vreesachtigheid voorzigtig overleg . Breng
een onkundigen in een chemisch laboratorium, en al staan
op alle flesschen en retorten behoorlijk de etiquettes geG e e 1 schreef mij onlangs een treurigen brief.

schreven, nog zal de onkundige geene enkele durven aanvatten, omdat hij niet weet of er vergift of brandstof in
schuilt. Zoo is het het gouvernement met mijn verzoek gegaan :
met dit onderscheid, dat het in ons gezegend vaderland
geoorloofd is olidom to zijn in al wat chemie en natuurkunde betreft, maar dat de onwetendheid van een gouvernement in de geschiedenis van zijn eigen land overal, zelfs
bij ons, eene onvergefelifte misdaad is . Welnu, ik had naauwkeurig opgegeven wat ik verlangde to zien : stukken namelijk
van het jaar 1 68 onder de regeering van Keizer Maxim i l i a a u d e I I . Nu antwoordt men : dat ik ligt meer zou
zien dan het Oostenrijksche gouvernement (N.B.) lief was,
en dat de bekendwording daarvan ongelegenheden tusschen
Oostenrijk en Holland zou kunnen teweeg brengen . Hadden
de thans gegalonneerde rokken in hunnen studententijd to
Leiden en to Utrecht, al ware het maar naar Prof. S i eg e n b e e k en Prof. S i m o n s 1) geluisterd, dan zouden zij
weten, dat de hevioste liberaal weinig ten nadeele van den
goeden Keizer M a x i m i I i a a n zou kunnen zeggen, dat
diens vredelievende, verdraagzame, echt Duitsche gezindheid
door geen ander vorst is overtroffen, dat hij met betrekking
tot ons land, ja, den opstand tegen Spanje heeft tegengewerkt, maar ook tevens al zijn invloed gebezigd om Phi I i p s
to bewegen, dat hij de regten en vrijheden der natie zou
eerbiedigen, en dat de brave vorst zoo handelde om bloedstorting to voorkomen en de eerst kort voor zijne regeering
verkregen vrede van Europa to handhaven.
Ik heb nog eens alle zeilen laten bijzetten, om het
gouvernement tot terugneming van zijne weigering to
dringen . Ik zie verlangend uit naar den uitslag mijner
nieuwe pogingen . Van deze zal afhangen, wat ik met 1'
Augustus zal aanvangen. Zoo mij tenminste, al ware het
ook slechts voor het vervolg, eenig uitzigt op de vervulling
mijner wenschen geopend werd, zou ik to Weenen blijven
en mij een maand achtereen op de studie van Boheemsch
en Poolsch toeleggen, zooals ik dat aangevangen ben . Sluit
1) Hoogleeraren in de vaderlandsche geschiedenis to Leiden en
Utrecht.
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het gouvernement mij de deur voor mijn onderzoek, dan
laat ik Italie en alle mijne plannen daar varen, en ga naar
Parijs of Brussel, knoop zooveel mogelijk verbindingen aan in
Holland, en begin een geregelden historischen oorlog, aan de
bron der archiven, met ons gouvernement. Mijne guerillerie,
die bestaan zal in het opwarmen der zoogenaamde Loevesteinsche factie tegen het gouvernement, zal als historisclie
oppositie naast alle vrome, radicale, finantieele, staatsregtelijke oppositie, die er gemaakt wordt, hare plaats vinden .
Het is treurig en ik doe mijzelven het verwijt, dat dit besluit niet zoo zuiveren ij ver voor de wetenschap verraadt,
als waardoor ik mij wenschte steeds to kenschetsen ; maar
ik begon u to zeggen, dat mijne stemming niet zoo opgebeurd, niet zoo moedig was als gewoonlijk en dat ik daarom
Prof. G eel, wien ik niets verzwijgen wil, niet met mijn
eigen lijden mogt kwellen . Zelf wenschte ik, dat de toon
van mijn gemoed harmonischer klonk ; maar wie kan altoos
zijne gal verzwelgen ? Het gouvernement moet weten, dat
het mij, in hetgeen mijn leven uitmaakt, allergeniepigst
heeft aangetast .
Thans wil ik niets bij dezen brief voegen van mijne
wetenschappelijke bezigheden hier . Ik heb intusschen veel
en aanhoudend gewerkt . Thans zit ik weder aan D i o n ys i u s de Covy . Verb. ; maar de codex hier is bijna geheel
gelijk aan het Epitome, waarmede ik to Breslau op de
Rehdig erana heb kennisgemaakt . Ik zal het echter geheel
door collationeeren, opdat mij niets ontsnappe ; dan liggen
nog S t o b a e u s gedeeltelijk, een mooije codex uit de 10e
eeuw met Platonische zaken (van 01 y m p i o d o r u s, A l b in u s etc .) en eenige oude Grieksche lexica voor mijne
rekening . Over dit alles nader in eenen volgenden, zoodra
ik u den uitslag mijner pogingen bij het gouvernement en
mijne plannen tegen de maand Augustus zal mededeelen .
Ik hoop, dat mijne stemming dan pleizieriger en vrijer zal
zijn dan thans . Intusschen zie ik hartelijk naar Leidsch
nieuws, naar brieven van u, naar commissien van u en van
de on zen uit . Het Leidsche nieuws kreeg ik thans over
Gottingen : daaronder het treurig berigt, dat ook C o b e t
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zwaar ziek is g eweest 1 ) . Ik wist niets daarvan . Voorts
bevatte de brief van S c h n e i d e win een verzoek om eene
bijdrage voor zijn Muse-um Philologicum Novum, waarvan de
eerste fasciculus met het einde dezes jaars verschijnen zal .
1k zou wel iets hebben, maar om het uit to werken outbreekt mij hier de gelegenheid . De bibliotheek leent geene
boeken uit en gij weet het, men kan niet in de bibliotheekzaal (,,aan en eens vrij in de kasten rondschommelen .
1k zal hem dus met eene belofte voor het tweede fascikel
tevreden stellen . Zijne brief was overigens regt hartelijk
en lief. Hij schijnt in drokke correspondentie met H e c k e r,
wien hij het overigens niet v ergeven kan dat hij Roomsch
is. „Quem si ad neo-catholicos pellicere possemus !" schrijft
hij mij. H e c k e r Rongiaan ! Ik zou hem gaarne met voile
overtuiging toeroepen
Di melius piis, erroreruciue hostibus illum 2 )

Nu heb ik flog een verzoek, zoo ik niet to veel van
uwe vriendschap en welwillendheid eisch . Ik zit in de klem
met de plaats in den Gorgias, waar C allicles Socrates
de les leest in woorden, die hij ontleend heeft aan de Antiope
van E u rip i d e s . Uit den Commentarius van O 1 y m p i od o r u s op den Gorgias is het bekend, dat hij in die plaats
niet de echte woorden van E u r i p ide s heeft wedergegeven, maar die naar den zin, waarin hij tot S o c r a t e s
sprak (heeft) verdraaid . V a 1 c k e n a e r heeft in zijne Diatribe
conjecturen gemaakt over die plaats der Antiope ; maar de
heilige schim moge het mij vergeven, zoo ik geloove, dat
wij met zijne conjecturen nog niet ziju waar wij wezen
moeten, en dat de afwijking der woorden van C a l l i c 1 e s
van die van Euripides nog van meer beteekenis is geweest,
en dat Plato de gek gestoken heeft met een declamatie
van Z e thus, die op refit Euripidische manier tevens pedant,
sophistisch en nietig was . Nu heeft V a 1 c k e n a e r zich
1) Zie . C o bet' s brief aan Bake d .d . 23 April 18 in : Brieven
vane Gobet aan Geel, p . 7 .
2) De goden mogen iets beters schenken aan de vromen, en daze
dwaling aan de vijanden .
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daarbij van een Leidener codex van 01 y m p i o d o r u s bediend . Zoudt gij then codex niet eens ten uwent kunnen
ontbieden en door iemand letterlijk n i e t m e e r dan de commentaar o p d e z e p 1 a a t s (die ik, omdat ik geen Gorgias
hier heb, niet kan opgeven : maar die gij ook niet behoeft
nader omschreven to hebben) voor mij laten kopieeren ? Met
de toezending daarvan zou UH .G . mij zeer verpligten .
Groet de uwen en inzonderheid Prof. G e e 1 hartelijk
van mij . Verzeker hem van mijne innige deelneming en
van mijnen vurigen wensch eerlang gunstiger berig ten to
ontvangen . Inderdaad mijne stemming is to disharmonisch,
dan dat ik hem thans een brief zou kunnen schrijven, die
hem eene aangename aandoening gaf. Schrijf mij zelf, bid
ik u eens spoedig ; mijn adres is : J o s e p h s t a d t N o . 216.
Deel mij uwe inlichtingen, uwen raad, uwe wenschen, maar
vooral de verzekering uwer onafgebrokene welwillendheid
mede ; want met dankbare verknochtheid wensch ik steeds
to blijven
Tui obsequentissimus
R. C . Bakhuizen van den Brink.

N°.

22. BAKHUIZEN VAN DEN BRINK A AN J . BAKE .

Weenen, 19 July 18
Hooggeleerde Heer !

.

Telken reize als ik schrij ve, heb ik u voor een nieuw
bewijs uwer welmeenende belangstelling dank to zeggen .
Dit is ook thans het geval : want V a n H e e s deelde mij
in een brief, gisteren ontvangen, uwe ijverige pogingen
mede om mij de ondersteuning van het g ouvernement voor
mijne archief-plannen to bezorgen . Ik heb mij ingevolge
uwen raad heden aan het stellen van een rekwest g ezet,
dat overmorg en door Roe s t v a n L i m burg met andere
depeches aan het ministerie, onder couvert van den Heer
M a z e 1 u zal toekomen . Ik heb mijn rekwest niet zoo uitvoerig gemaakt als het eerste, dat under de oogen van
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Prins Met t e r n i c h komen moest . Ik vreesde, dat Z.M .,
als mijne schrij verij wat lang was, die niet zou lezen.
Ik meende u dit kortelijk to moeten melden, daar 1k
Loch aan Van H e e s to schrij ven had, en het van bel ang
is, dat UH.G . ingelicht zij omtrent de demarche, die ik
gedaan heb . Thans wensch ik niet alleen om mijnen maar
ook uwent wil, dat de moeite, door u genomen, met een
gewenschten uitslag worde bekroond .
Daar de bibliotheek intusschen gesloten wordt en ik
hier niet ledig wil zitten, g a ik vooreerst in afwachting
van die uitkomst naar Pesth, de handschriften bekijkeu
van het Nationaal Museum . Denk Loch niet, dat ik mij
daar in het Hongaarsch zal steken . Aan het Boheemsch
over en to over genoeg ! Verbeeld u, welk een plaag het
voor een on wetende in de 1) taal der Bohemers is, dat er
ten minste wel Brie zeer uiteenloopende spellingen gangbaar zijn . Mijn woordenboek (het nieuwste, dat het licht
zag), mijne grammatica (de beste, ten minste de meest
moeten schappelijke) en eindelijk het boek, waarin ik mij in
het vertalen oefen, hebben elk hunne eigene orthographie .
Het Poolsch gaat nog iets gemakkelijker ; maar het Hongaarsch is zelfs voor Bohemen en Polen (die elkander
underling verstaan) zeer moeijelijk : zoo men mij zegt de
allerontoegankelijkste dier taaltakken .
Mijn uitsluitende ijver voor het Boheemsch is gewekt
door het bezoeken van Praag. De Bohemers bevielen mij,
hun land behaagde mij, en ik heb g eene woorden voor de
verrukking, (die) hunne schoone hoofdstad mij bragt . Ik
heb natuurlijk vele schoone streken op mijne omzwerving
gezien ; maar in mijn oog haalt niets bij de heerlijke
ligging van Praag . Droeg het er toe bij, dat bijna iedere
berg in den omtrek, ieder gebouw in de stad den stempel
droeg van geschiedkundig e vermaardheid P En welk eene
geschiedenis, die hier haar tooneel vond : de vreeselijke
Hussitenoorlog, de voor gansch Europa beslissende Der .
tigjarige krijg, de kamp van Oostenrijk en Pruissen eu
1)

In het handschrift : hunner.
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den Zevenjarigen om de heerschappij over Duitschiand !
Doch genoeg over mijn Boheemschen ij ver. In moedeloosheid had ik voor weinige dagen bijna alle die plannen
opgegeven en ware naar Parijs gegaan of in Belgie wedergekeerd . Dank zij uwen ij ver voor mijne belangen, de
laatste berigten gaven mij weder eenige hoop op de vervulling van mijne wenschen en ik zal ten minste het
Oostenrijksch grondgebied niet verlaten zonder eene beslissing to hebben afgewacht .
Wanneer de Heer R o e s t mijnen brief Maandag verzendt, kan de Heer M a z e 1 dien Zondag ontvangen . Ik
hoop dat het ding u _ dus arrivere, voor gij eenige eventueele
reisplannen voor de vacantie ten uitvoer brengt . Ik schreef
thans alleen, eerst om u mijnen hartelijken dank to betuigen,
anderdeels om u to verwittigen dat mijn rekwest in aantogt was .
Eer ik naar Pesth ga, schrijf ik nog een uitvoerigen
brief aan u en aan Prof. G e e 1 . Verzeker hem toch, dat
het noch ondankbaarheid, noch traagheid is, dat ik niet aan
hem schreef : maar werkelijk ik was niet in eene stemming,
om aan iemand, dien ik lief heb en eerbiedig, in een oogenblik dat hij zelf opbeuring noodig had, to schrijven . Met
blijdschap verneem ik, dat de uitzigten ten opzigte van
Mevr. Gee 1 iets gunstiger schijnen .
Zoo verre ben ik van niet aan Prof. G e e 1 to denken,
dat ik reeds het plan heb opgevat een codex (antiquae et
bonae notae, zegt L a m b e c i u s -- maar dat zegt hij van
allen) to collationeeren, waarin zich eenige gedeelten van
D i o C h r y s o s t o m u s bevinden, onder anderen de Olgmnpicus,
en de Troicus en de vijf of zes De Regno . Misschien zal hem
dit welkom zijn, als hij nog iets aann de nalatenschap van
E m per i u s denkt to doen . Ik zal echter alvorens nazien,
of E m p e r i u s misschien dien codex heeft laten vergelijken .
Zoo hij het to Weenen heeft laten doen, sta ik er borg
voor, dat het slecht gedaan is . Intusschen is die codex
welligt zelf niet veel bijzonders : bij vlugtige inzage heb
ik naar plaatsen rondgekeken, welke ik mij herinnerde dat
kritische moeijelij kh eid hadden . Mijn codex gaf geen licht .

Ret is dezelfde codex, then S c h n eider voor zijne uitgave

van de Republiek heeft gebruikt : B e k k e r i 1 . Ik had
hem, zoo als de overige Platonica, voor de Epistolae gecollationeerd en tevens de ontdekking bevestigd gevonden, dat
B e k k e r naar gewoonte er wat cavalierement mede had
omgesprongen .
Wat ik echter buitendien vond, waren
nietigheden, maar toch
varianten .

Intusschen zult gij, hoop ik, mijne collatie der eerste
bladzijden van S i m p l i c i u s ontvangen hebben en tevens

een brief, over welks inhoud ik mij schaam, maar die ten
minste dit voordeel heeft, dat hij in zijne openhartigheid
een acte de piett jegens u is . Reikhalzend zie ik eenig
nader schrij ven van u to gemoet .
Verontschuldide
g
haast, waarmede ik deze weinige
regels ter neer kladde, en geloof mij opregtelij k
Uwen dankbaren
R . C . Bakhuizen van den Brink*

OUD EN NIEUW UIT HELLAS
(Philologische herinneringen aan eene Archaeologische reis) .
DOOR

Prof. Dr . K . K U I P E R .

IV.
Nauplia en de Vlakte van Argolis .
Donderdag 13 April, 10 uur des voormiddags : plechtige

zitting tot sluiting van het Archaeologisch congres in de

Aula der Universiteit . Er zullen zeker weinig lezers zijn
voor wie deze woorden niet reeds zonder verdere beschrijving volkomen voldoende zijn om zich de plechtigheid voor
to stellen : vele zwarte jassen, en niet weinige lichte toiletjes ;
ernstige, geaffaireerde, vermoeide of ongeloovige gezichten ;
,een zwaar gegons van vele honderden stemmen, die plotseling
verstommen als de eene stem van den voorzitter zich verheft oui to danken links en rechts, niemand vergetend, en om
roemend op to sommen al het voortreflijke dat gij en ik en
wij allen in deze dagen gedaan hebben, . . . . al zijn wij ons
zooveel verdienste nauwlijks bewust . Voorzeker, dit alles,
en het eindapplaus, en de laatste handdrukken, ieder kent
ze van alle congressen . Maar de stemming van ernstige
dankbaarheid die aan ooze morgenbijeenkomst wijding gaf,
omdat Athene ons had vereenigd, die is niet aan alle congressen eigen, en niet alien voorzitters is het gegeven met
zoo warme overtuiging de waarde eener wetenschappelijke
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minister C a r a p a n o s dat deed, toen hij dit con gres noemde
,,nne date dans 1'histoire de la Gr ce moderne ."
Op die hulde aan het congres deed de spreker woorden
volgen van zeer vaderlandslievende hartelijkheid en gerechtvaardigde-n trots . ,Gelukkig" zoo sprak hij ongev eer ,zijn diegenen onder U, die thans gereed staan omm op hun zwerftochten onder den lachenden . hemel van mijn vaderland to gaan
ervaren, hoe tot in de kleinste dorpen de erkentelijkheid
is door,,edronuen voor de liefdevolle begeerte naar onze
oudheid, welke U herwaarts bracht . Een voorspoedige reis
wenschen wij aan de deelnemers van de beide archaeologische excursies !"
Die groet van den sympathieken C a r a p a n o s klinkt
0118 nog in de ooren wanneer wij - afgemat van zooveel
dagen congredieeren en feestvieren des avonds met den electrischen tram de hoofdstad verlaten . 't Is omstreeks acht
uur, als wij aankomen op de kade van den Piraeus .
Krijschend gelijk raven omn hun prooi omringen ons terstond
de bootslui, en, opdat althans, de lokale geur niet ontbreken
zou, dringt met hen de reuk van slechten wijn zeer merkbaar tot ons door . Met snaaksche geleerdheid zegt een
deftig oud peer aan miju zijde : ,Hoe waar is het Loch wat
de oude reiziger P o 1 e mm o heeft beweerd, dat zich ial. in
den Piraeus een altaar bevindt, gewijd aan D ion y s o s
A k r a t o p o t e s, den God die zijn wijn onv&rmengd drinkt!
Tog heden zijn zijne dienaren niet uitgestorven" .
Intussehen, nosh de rumoerige vereerders van den God
des onversnedenen wijns, noch de geduldiger loustroi zouden
then avond iets aan ons verdienen . Verge efs komen zij van
twee dra,chmen op een franc en eindelijk op Mne drachme .
Bootjes met de vlag van ons, schip liggen klaar omm ons
door de haven to brengen, enn ras zijn wij aan boord .
,,Die Dampfer werden umm zehn fahren", had in den
kortbondigen stijl der ,Vorschriften and Rathschliige" ons
program ons gewaarschuwd, Wie dus, slapen wil v66r we
de haven uit zijn, kan slechts kort genieten van de drukte
aan de kaai en de levendige ken -nismaking op het dek ; eer het
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half tien is, hebben de meesten onzer zich to ruste g eschikt
in de enge kooi hunner miniatuurcabines . Ik zelf sliep zoo
snel en zoo vast, dat het me was, alsof ik flog maar een
uurtje had gesluimerd, toen den volgenden ochtend om vijf'
uur D o r p f e 1 d s heldere stem langs de cabines weerklonk
„Ieder moet zijn bag age voor eon dag meenemen ; wij gaan
over op een ander schip !" Opgeschrikt uit den slaap, bleek en
verbaasd haasten zich de Archaeon
ogen naar het dek. Wat
zien wij rondom ons, terwijl we
de een met een taschj e,
de ander met een zwaren handkoffer, een derde .slechts met een
wandelstok
toonen, hoe versehillend onze interpretatie van
„bagage voor Mn dag" is? Geen schuimende golven, want
ons schip is niet op een klip g eloopen ; g een kleften of
piraten, want die kent Griekenland niet meer ; alleen den
al droomden wij to
Piraeus met zijn vuile kaden . Want
varen
noch list, noch geweld heeft onze ,Antigone" en
slag kunnen vooruit krijgen . Er is, naar men zegt, ,iets"~
aan den ketel .
Een boot die niet vooruit wil, dat is voor D o r p f e 1 d
eene nietigheid ! Om elf uur had de kapitein hem beleden,
„dat er jets haperde", om twaalf uur staat hij in het kantoor der maatschappij ; om half drie ligt eene nieuwe boot,
de „Athena" aan onze zijde, en tot half vijf rust de admiraal op zijne lauweren . Te half zes voert hij de gehoorzame
schare over op zijn nieuw schip, vroolij ken wel gehumeurd
als had hij den g anschen nacht geslapen, en om zes ure
varen wij op de „Athena" den nauwen Piraeus-uitgang door,
op eerbiedigen afstand gevolgd door ons zusterschip, de
,,Margarita", waar L a m b r o s, de rector der Atheensche
Universiteit, de Grieken, de Franschen, de Italianen en een
deel der Engelschen en Amerikanen vereenigt . ,Bij ons zijn
wij Germanischer Zunge", zegt D o r p f e 1 d, broederlijk met
then titel omvattend Duitschers en Oostenrijkers, Zwitsers en
Zweden, Russen, Finnen en Nederlanders ! Menig laten avond,
wanneer onze boot voortgleed door de geheimzinnige eilandenwereld, en de starren straalden met een glans zooals wij
Westerlingen niet wisten dat ze stralen konden, heeft ons
gezelschap die Germaansche annexatie waar gemaakt, inb

stemmend in de Duitsche liederen die we alien kenden .
Maar nu is het vroege ochtend en heerlijk ontplooit
zich, terwijl het schip Munichia passeert, het panorama van
Attica's onvergankelijke gratie . Ver op den achtergrond
het Parnesgebergte als voorpost van den Cithaeron, die
Attica van Boeotie scheicit . lets daarv66r naar rechts het
Pentelikon, mat-wit gevlekt door de rnarmergroeven ; in de
zelfde lijn de Hymettus, wiens wazig blauwe tint doortrokken is van zacht violet onder het blozend morgenlicht .
Langzaam neigend loopt de berglijn door tot aan de kust,
wier goudgeel in het verre Oosten vervloeit tot zacht
blauw, ineensmeltend met het blauw der zee . Edeler omlijsting dan dezen zachtgetinten bergrand kan men niet
wenschen voor de roodbronzen acropolis-rulne die in het
morgenlicht vonkelt als een edele steen.
Wat bovenal aan dit onvergetelijk tafreel een geheel
eigen karakter g eeft, dat is het harmonieuze lichtspel : de
zeldzame klaarheid der Attische lucht, die het beeld der
stad opheft uit de teere, wazige nevelen van den ochtend .
Tog is het de moderne stall, die wij zien, maar na enkele
oogenblikken zal de toenemende afstand zooveel van de lijnen
hebben uitgevaag d, dat wij Athene en het Attische landschap
aanschouwen zoo als de ouden het zagen : altijd schoon,
maar bovenal in 't scheiden
discessu dea. En onder al die
oude reizigers, wier heengaan wij gedenken, treft geen g roep
ons dieper dan die van de ,onoverwinlijke vloot" van 1. .
Welk een aanblik moet dit landschap zijn geweest voor
die soldaten, die in dat jaar heengingen om to sterven op
Sicilie . Menig Atheensch eskader is uitgeloopen uit den
Piraeus langs dezelfde baan die onze vreedzame iottille
beschrijft, maar geen van die oude tochten staat ons alien
op dit oogenblik zoo duidelijk voor oogen als de noodlottige
veroveringsexpeditie naar Syracuse, laatste openbaring van de
expansiepolitiek van het ondernemende Athene. Hoe suggestief is T h u c y did e s' sobere beschrijving van die uitvaart,
wier aanvang zoo blij was . Niet op het strandpanorama,
noch op het onvergetelijk stadsgezicht valt bij hem het licht,
doch op de vloot, heenijiend in vroolijken wedstrijd naar
O . F .VI
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Aegina, alsof niet de verdelging maar een krans haar
wachtte ; op de offers, to vergeefs gebracht ; op den blij
aangeheven p an, weQrklinkend van alle schepen to gelijk,
helaas een vruchteloos gebed om de zege . Eenmaal slechts
richt de schrijver ons oog strandwaarts : ,Er was hoopvol
verlangen bij de schepelingen en er was stil geklaag : verlangen bij de gedachte aan hetgeen men ging winnen,
doch geklaag bij de vraag, of zij ooit de hunnen veer zouden
zien. Want ver van. huis ging de tocht."
Het is ons alsof wij bij die laatste woorden het strand
zien verflauwen voor de oogen van die mannen, die vol
moed to scheep gegaan, nu plotseling de gedachte voelen
priemen door hun hart, dat zij wellicht en de heerlijkheid
van het Attische rijk, en de kracht van hun eigen leven
gaan wegbrengen naar een graf in den vreemde .
De kustlijn wordt minder duidelijk en wij gaan naar
de voorplecht om Salamis to groeten, waarachter de grillige koppen van het Megarensisch Geraneia-gebergte opsteken in de kristalheldere lucht . Recht v66r ons blauwt de
Acrocorinth, zuidelijker de berglijn van Argolis, en nauwelijks kunnen wij onze oogen gelooven, wanneer de scheepskapitein, den ganschen horizont van de zee die hem lief is
met 6 n streelend handgebaar omvattend, den arm uitstrekt
en ons links in de verte de toppers van den Taygetos wijst .
Hoe wonderlijk klein is Griekenland ! Een half uur van de
Attische kust verwijderd zien wij Laconica, het zuidelijkst
deel van de Peloponnesus . Zie, wanneer dus in de oudheid
de Atheensche trieren spelevaarden voor de haven, dan
zagen zij de bergspitsen van het gehate Sparta uitdagend
aan den gezichtseinder staan .
Ons schip kiest voile zee .
Eigenlijk is die uitdrukking in de Grieksche wateren eene ongerijmdheid . Men
moet een goed eind buiten de Cycladen zijn, om de ,,oneindige zee" van Homerus weer to vinden . Nu, terwijl wij
Aegina, dat later bezocht zal worden, rechts laten liggen,
duiken telkens nieuwe eilanden rozig en frisch als kleurige
wonderbloemen op uit de schuimende zee . ,Omstroomde
eilanden" zegt de Odysseedichter, eenvoudigweg noemend

6 7 --hetgeen hem het meeste treft, den vroolijkenn golfstroom
die spelend de rotsen omkabbelt . In de verte schijnen die
eilandj es vonkelende edelsteenen, blauw, violet, ultramariju,
soms roodpurper, kwistig gestrooid over den mantel van
Amfitrite, wiens kleur de homerische zangers purper noemen,
omdat hij wisselt in alle tinten . In schoone naaktheid, als
oude statuen, heffen zij de fijn gewelfde vormen op uit het
diepe blauw ; znaar nadert gij, dan zijn het kale, koude
rotsen . Want al bergt hier en daar een groene vallei
van verre gezien een schaduwplooi in den steenen peplos
-- laurierbosch, wingerd en rozenstruik, meerendeels is in
onze dag en de bodem der eilan den, van boomen beroofd,
troosteloos droog.
Aegina is gepasseerd . Aau onze rechterzijde zien wij
de trachietrots van Methana haar breede voorhoofd heffen
uit de golven en wij naderen de kust van Argolis . Hadden
wij 's ochtends, zuchtend om de engte onzer cabine en bij
hard brood klagend om vervlogen weelde, met weemoed de
koninklijke Lloydbooten, die ons beloofd waren, vergeleken
met ous armelijk Grieksche stoombootje, nu zijn wij dankbaar dat Been Oostenrijksche damper ons draagt op ziju
breeden rug. Want alleen booten zoo rank als onze
„Athena" kunnen zich wagen in de enge doorvaart tusschen
Poros en het vaste land van Troezen, en daaraan danken
wij een betooverend gezicht . Links rijst in. borate kleuren
de trapsgewijze gebouwde stad van Poros op : aan de haven
talrijke kapheneia, druk bezocht in 't vroege middaguur,
daarboven blanke frische woningen, coquette villa's met
kleurig e balcons vol bloemen ; en half vergeten schuilen
daarachter de arsenalen, in den eersten tijd van het jonge
koninkrijk daar gebouwd, doch nu vrij wel verlaten . Z66
dicht strijkt de „Athena" langs de breede kaai, dat wij
bijna de citroenen kunnen grijpen die in goudgele pyramides gestapeld liggen op den oever ; in ieder geval hooren
wij duidel jk het ,kal6 to taxidi", dat de Poriers ons toeroepen, het glas opheffend ten groet . Welbehaaglijke rust
on levensvreugd glanst over het gansche tafreel .
„ Weet g e wel," zegt een reisgenoot, die naast mij op
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de voorplecht staat, dat ooze tocht van heden een pelgrimsvaart langs zeer klassieke plaatsen van den vrijheidsoorlog
is ? Gij
classicus i
gij denkt hier op Poros, dat ge
liever nog Kalaureia noemt, natuurlijk alleen aan D e m o s t h e n e s . Maar ik ben ouder dan gij, en mijn vader was,
jong in de dagen van 1812-30 . Roe levendig wist hij to
verhalen van Y p s i 1 ant i's oproep ! Hoe trilde zijn stem,
als hij B yr on s woorden herhaalde :
Hereditary bondsmen ! know ye not,
Who would be free themselves must strike the blow

Bij onze Duitsche studenten werden voor de Grieken giften
ingezameld en van den armen ouden J o h . H e i n rich V o s s.
ook reeds een vergeten Homer usvertolker
kwamen
duizend gulden in ,als ein geringer Tribut jener grosser
Schuld, die Europa Griechenland fur seine Zivilisation und>
seine Lehren schuldig ist." Dat kunt gij in B o e t tic her s
Wanderungen nalezen ; ge vindt ze in D o r p f e 1 d s scheepsbibliotheek als we morgen weer op de „Antigone" zijn . Maar
wat men van huis mee moet brengen om Hellas to verstaan, dat is
vergeef me
niet slechts de kennis van
oud-Griekenland, dock ook die van het jonge levenskrachtige koninkrij k . Hier in de haven van Poros heeft in
Augustus '31 admiraal M i a u l i s zijn eigen vloot verbrand,
opdat ze den Russen niet in de handen zou vallen, zijne,
vloot, samen gebracht bij de manmoedige visschers van
Hydra en Spezza, waar we straks langs varen zoodra het
schip om Scyllaeum is heengebogen . Bij u in 't Westen
zou men misschien zeggen, dat M i a u 1 i s eigelijk een verrader was. Tegen den uitdrukkelijken last van President
C a pod i s t r i a s in jaagt hij den brand in zijne schepen !
Maar de Grieken zijn een romantisch yolk . De man die
zijn eigen admiraalschip, zijn „Leonidas", dat hem zoo dikwijls
ter overwinning tegen de Turken had gedragen, verbrandt,
is hun dierbaarder dan de berekenende politicus . C a p od i s t r i a s is door het nageslacht gevonnisd, en de broeders
M a u r o m i c h a 1 i s, die hem in October '31 neerschoten voor
de kerk to Nauplia, zijn in de oogen der moderne Grieken
-de evenknieen der oude tyrannendooders H arm o d i o s en
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A r i s t o g e i t o n ; maar van M i a u I i s rust het hart in zilveren
urn op Hydra, en het lichaam aan den Piraeus naast het
monument van T h e m i s t o c l e s . En wend n u uwe oogen
een s rechts . I)aar op 't vaste land achter die vroolijke ran den
van citroengaarden, groen met g oud doorsprenkeld, daar
lig t Dhamaaa, de plek waar in 1827 de Grieksche staten
hun eerste constitutie bezwoeren . Doch van middag in
.Nauplia zal ik u K o I o k r o t o n i s' standbeeld wijzen . . . "
Ik val mijn g rij zen Philhelleen in de rede . „Y p s i 1 a n t i,
Kolokrotonis, Mauromichalis
hoe welluidend klinken
:mij die namen en hoe ver weg. Vergeef mij de bekentenis
mijner ouwetendheid, of zoo ge wilt, mijner onverschilligheid . De grieksche vrijheidsoorlog is bij ons
althans
bij de meesten onzer -- met B y r o n begraven . Al laat ik
het jonge levenskrachtige koninkrijk der Hellenen in zijne
voile waarde, ik ben pier
gij hebt het joist gezegd
als classicus . Wel heb ik dezen morgen aan B y r o n gedacht, maar niet om de wille van Nieuw-Hellas . Schoone
verzen uit den Giaour, in mijn jongenstijd van buiten geleerd, en naar ik meende lang vergeten, speelden mij door
't hoofd toen ik de kusten in de ochtendschemering zag
He who has bent him over the dead
Ere the first day of death is fled,
The first dark day of nothingness,
The last of danger and distress,
Before Decay's effacing fingers
Have swept the line where Beauty lingers . . .

Die line where beauty lingers. Vindt gij eene meer treffende
uitdrukking voor de wijding der oude schoonheid, zwevende
over deze kustlijn :' Maar daarom verduistert het oude
Hellas voor mij het nieuwe : de macht der Dooden is
grooter dan die der Levenden . Ik kan niet aan C a pod is t r i a s of lift i a u l i s denken op het oogenblik dat het
schip mij voert tusschen twee tragedian, de tragedie van
-D e m o s t h e n e s, Kalaureia, de tragedie van Hip p o l yt u s , Troezen ."
Onder het invaren van de engte was ons iii de hoogte
boven het pijnhout van Kalaureia de plek aangewezen, waar
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onder leiding van den

Zweedschen archaeoloog

Sam Wide de bouwval van den Poseidontempel werd
blootgelegd, die het tooneel was van D e m o s t h e n e s'
dood . Die kleine plek daar in de hoogte heeft er aan-

spraak op, dat wij de beteekenis der -stervensure, waarvan
zij getuige was, verlevendigen . Het was in 322 v66r Christus .

In het vorig jaar had de dood van Alexander den toen
reeds meer dan zestigjarigen hartstochtelijken kampvechter
tegen de Macedoniers onverwacht uit zijue niet vrijwillige

ballingschap teruggevoerd naar Athene, en gerehabiliteerd .
Toen hadden
niet in de laatste plaats door zijn bezieling
de geconfedereerde Staten van Griekenland
aangespoord
nog eens de handen ineen geslagen en de van het Noorden aanrukkende Macedoniers ingesloten in Thessalie .
Maar L e o s t h e n e s, de aanvoerder van het Atheensche
contingent, sneuvelt ; het patriotisme der Grieken, in
laatste flikkering haastig opvlammend, verdooft ; het noodlottige ,huistoe" dunt de rijen . . . en, als de zomer van 322

dear is, staat A n tip a t e r met het Macedonisch leg er op
de grenzen van Attica, slechts bereid de stad to sparen,
onder voorwaarde dat hem de leiders der anti-macedonische politiek worden uitgeleverd . Dan ziet D e m o s t h e n e s
voor het laatst de acropolis, en op den dag dat de Atheners
A n tip a t e r s voorwaarden accepteeren
reductie der stemgerechtigden, deportatie der armen, bezetting der Munichia door een Macedonisch garnizoen
is hij reeds op
Kalaureia .
Heeft hem de moed of de macht ontbroken, om, toen

hij uit zijne hooge schuilplaats A r c h i a s, den Macedonischen
,,ballingjager" zag oversteken van Troezen, zijn leven door
verdere vlucht to redden? Ons is het onmogelijk op die

vraag to antwoorden ; maar wel beseffen wij, hoe nameloos
bitter de laatste ure van Athenes grootsten redenaar moet

zijn geweest . Ver reikt van den Poseidontempel of het
uitzicht over de lachende kust van Troezen en Epidaurus,
en rechts in de verte schemert over het tintelend goud
van de middagzee in het Noorden het hooge Aegina . Er
is in den omtrek, then D e m o s t h e n e s' laatste blikken

omvatten, nauwelijks eenn plek, waar niet zijn woord heeft
weerklonken, oproepend tot zelfverlossing. Al dat land,
deze gansche zee, die hij om zich heen ziet, heeft hij gekend als vrij . Maar enger steeds, ondanks zijn onvermoeid
patriotisme, ondanks de vurige eloquentie zijner Olynthische
en Philippische redenen, trekt de onweerstaanbare vijand
uit het Noorden het net toe over de vrij e landen van den
Griekschen archipel, over noord-Griekenland, over Boeotie,
over Athene . . . . ook over hem zelven . Want zie, A r c h i a s
is met zijne speerdragers het slingerend bergpad, dat naar
't adyton leidt, opgeklommen en staat reeds vddr hem . Nu
is de ure daar ; D e m o s t h e n e s zuigt het gif op uit zijne
schrijfstift en hult zich in zijn mantel . Zijn laatste woord
is niet een zucht voor zijn vaderland, doch een vloek over
Macedonia .
,,Zou, ondanks alles wat wij geleden hebben, ook maar
een uwer willen dat wij een anderen weg hadden ingeslagen '" zoo luidde de vraag van onwrikbaar eergevoel, die
Demosthenes na Chaeronea aan zijne medeburgers
had voorgelegd . Zoo als ze toen ontkennend is beantwoord,
zoo behoort ze ook ten opzichte van zijn gansche leven
beantwoord to worden . Vruchtbaar als menschenleed ooit
maar zijn kan, is de tragedie van het stervend panhellenisme geweest, ookk omdat zij in D e m o s t h e n e s de eloquentie heeft opgeheven tot eene hoogte die niet weer is
overtroffen . Hij en het panhellenisme zijn een . Dat hebben
ook de Atheners beseft, toen zij hem na zijn dood in eere
herstelden en geloovig aanvaardden wat zijn neef D e m oc h are s wist to verhalen : ,dat D e m o s t h e n e s niet door
een snel werkend vergif, maar door de bijzondere genade
der Goden aan het geweld der Macedoniers was onttrokken."
Terwijl ik, over dit alles nadenkend, een laatsten blik
op het lachende Poros werp, bemerk ik
niet tot mijne
verbazing
dat mijn Oostenrijksche vriend mij heeft verlaten . Hij is aan stuurboord gaan staan, om met zijn
scherpe oogen het land van Dhamala to zoeken . Maar indien
hij mij verliet, omdat mijne blikken hem to ver in de
oudheid verdwaalden, dan is hij van Scylla tot Charybdis
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vervallen. Ik bemerk het, nu ik hem volg. Niet de
,,Vrijheidshelden", maar Hippo 1 y t u s houdt de gedachten
van het reisgezelschap bezig, dat daar staat uit to kijken
naar het land van Troezen, lac hende kustlijn aan den voet
van het hooge Arachnaion .
Cependant sur le dos de la plaine liquide
s' Eleve a gros bouillons une montagne humide . . . .

zoo declameert met opzettelijk overdreven duitsch kostschool-accent eene welluidende meisj esstem, iets to schalk
voor zoo ernstige verzen . . . , wat moet de zee er anders
hebben uitgezien op dien dag toen Hip p o 1 y t u s stierf !
Maar then was dit zonnige water ook nog in zijne jonge
mannenkracht en zond het nog monsters uit om vrouwenhaters to verslinden."
Een jong, maar uiterst bedaagd Gymnasial-professor
antwoordt haar secuur : „Pardon, gnadiges Fraulein . Ook
nu ontbreken dergelijke zeeverschijnselen allerminst . B u rs i a n verhaalt, dat eenige uren ten zuiden van de baai van
Nauplia op een afstand van drie hon derd meter van de
kust de zee zich plotseling in een hooge kolom verheft .
Dat is de onderzeesche zoetwaterbron Dina, in welke reeds
de oude Argivers aan Poseidon paarden ten offer brachten .
Waarschijnlijk is de ondergang van H i p p o l y t u s eene
reminiscens aan zulke offers .
Overigens zult u mij zeker
vergeven, als ik u doe opmerken dat R a c i n e s Hippolytus, dien gij citeert, niet zulk een vrouwenhater is. Gij
vergeet dat in de fransche tragedie „ le rebelle Hippolyte"
zich ,asservi sous la commune loi" v erklaart, overwonnen
door de charmes van die Aricia, die ik in mijn leven fang
niet aan Racine vergeef."
,,Sehr interessant !" zegt de spreekster, met de schemering van een spotlachje in haar oogen ; maar als wilde zij
toonen dat Euripides' Hippolytus haar niet minder bekend
was dan de Phedre van Racine, vroeg zij, zich tot mij
keerende
„Wie boeit u meer, Euripides' Hippolytus of zijne
Phaedra ?"
Ik antwoord, voorzichtiglijk aannemende dat zij mij de
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keuze tusschen drie, niet twee personen, had gegeven : ,mij
boeit Euripides zelf het meest . Welk een waagstuk : in
Hellas de liefde to vonnisen als eene krankheid aan welke
toch geen schepsel zich straffeloos onttrekt, en dan then
toestand to maken tot een titel van aanklacht tegen de
Goden die Hellas besturen : P h a e d r a to doen sterven
omdat zij zondigt, en Hi p poi yt us omdat hij de zonde
afwijst! Is dat niet tragisch : Grieksch dichter to zijn en
tegelijk, den zinlijken godsdienst van zijn yolk verwerpend,
to gevoelen dat voor hem, die de Helleensche Aphrodite
renieert, slecht het lot van H i p p o l y t u s over is .) . . . .
Mijne reisgenoote
laat mij niet uitspreken .
n
,,,Wie zoo spreekt", zegt ze met eenige drift, „die ver,eenzelvigt veel to veel den dichter met zijn object . . Bovendien, Herr Professor, gij ziet voorbij - vergeef me, dat ik
het zeg -- wat aan het Bind van het drama A r t e m i s aan
den zieltogenden Hip p o l y t u s belooft . In lengte van dagen
zullen de meisjes van Troezen hem v,6 r haar huwelijk hare
haarlokken komen wijden . Hij gaatt dus niet to gronde,
maar wordt verheven tot godlijke eer!"
., .,Dat neemt niet weg, dat de dichter het levenslot
van hen, die de goden in menschengedaante van zijn yolk
niet meer aanvaarden, zwart en somber kleurt !" waagde ik
tegen to werpen . Maar reeds was mij het woord ontnomen .
Een jong Noordduitsch philoloog mengde zich in onze woordenwisseli-ng :
,,Gnddiges Frdulein heeft volkomen gelijk," zoo decreteerde hij. ,Van den Troezeenschen eeredienst weet ook P a us a n i a s to verhalen, en hij voegt zelfs aan het verhaal toe,
dat Asklepios Hippolytus weer heeft opgewekt ten leven .
Zou dan de geniale Wilamowitz niet het wit geraakt
hebbenn met zijne gissing dat de geheele Hippolytusfiguur
niets anders is dan de verpersoonlij king der maagdelijke
onschuld, aan welke de Troezeensche bruiden het afscheidslied toezongen, als het huwelijk hen wachtte?
11W i I a m o wit z and kein Ende", zuchtte een der oudsten van onzen kring, die tot nu toe zwijgend had toegeluisterd . Js dan de oude natuurmythen-verklaring dood en
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begraven :' 1k voor mij kan niet anders dan door de revels
van het treurspel peen blij ven lezen, dat H i p p o l y t u s de
zonnegod is, vluchtend voor de maan, P h a e d r a, die sterven
moet als zijne warinte haar niet bestraalt . Zie, iederen
avond stort immers de kar van Hippolytus op nieuw in zee!"
Het woord van den poetischen mytholoog was het sein
voor een algemeenen strijd ; en weinig moeite kostte het inijn
Oostenrijker om mij mee to krijgen naar den voorstevetn
teneinde mij Hydra en Spezza to wij zen, uit wier armoe de
Grieksche vloo b in 1821 werd gerecruteerd . Kaal en grillig
rekt het onvruchtbare Hydra zijn drakenvorm nit over de
blauwe wateren. Maar in zachter blauw deint in de verte
de kustlijn van de Nauplische golf. Nog een paar uur
varens en we liggen voor anker . Een vroolijke glans van
frissche kleurigheid, eene gemengde bekoring van Grieksche
klaarheid en Italiaansche schilderachtigheid vertoont zich
aan ons . Links de kustlijn van Kynuria, welks berghelling langzaam afglooit in de vlakte van Argolis . P echts
achter
op den achtergrond het Arachnaion . V66r ons
en naast het stadje
de Argivische vlakte uit welke langwerpig van vorm het heuveltj e van Tiryns opduikt .
Tiryns, Mycene, Argos, Nauplia ! Het is niet gemakkelijk de gedachten to praeciseeren die een philologischen reiziger in archaeologisch gezelschap vervullen,
wanneer hij zich voor 't eerst bevindt in de heilige vlakte
van Argolis welke die oorden herbergt . Daar rijden wij
voort op onze houten karretjes
die wij toen nog, Eurodaar rijden wij voort,
peesch verwend, primitief noemden !
sommigen in plechtige stemming, omdat zij imm ers nu het
,,paardenvoedende Argos" van H o m e r u s aanschouwen,
omdat ze straks zullen staan op den burcbt van Tiryns,
door H o m e r u s gekend, en morgen to Mycenae, door den
zan ger betreden : ze zullen Mycenae zien, het .g oudrij ke",
den burcht „net breede wegen", den zetel van Agamemnon .
Staande op de puinhoopen der A .rg osburcht zullen ze Diomedes gedenken, en to Tiryns Proitos ; . . . en straks teruggekeerd aan boord zullen zij hunne Ilias beter begrijpen,
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omdat zij den voet hebben gezet op de plaatsen door H om e r u s zelf aanschouwd, omdat zij de vlakte hebben overzien, welke zijne Koningen beheerschten .
Het waren vol strekt niet alleen enkele dilettantes in
ons midden die zoo dachten . Ook onder de Archaeologen
van beroep zijn er niet weinigen vast overtuigd, dat H o m er u s vrijwel de tijdgenoot is van de gebeurtenissen die hij
bezingt . En even overtuigd als wij dezulken op de burchtrulne van Ilios-Hissarlik de ScaeYsche poort en het paleis
van H e c t o r hebben zien zoeken, even kalmm en zeker zien
wij hen Tiryns en Mycenae bevolken met de helden der
Homerische zang en .
Maar voor velen onder de philologische medereizigers
staat de zaak anders . Een g ansche schat van onderzoekingen
van linguistischen, literairen en historischen aard, door Pen
voile eeuw van ernstige studie bijeengebracht, hebben bij de
meesten onzer deze overtuiging onwrikbaar vast does wortelschieten, dat de Ilias en de Odyssee twee zangen-complexen zijn, tinier voltooiing in den ons bekenden vorm
zeker drie of vier eeuwen later ligt dan de bloeitijd van
Mycenae. H o m e r u s' Ilias, in eenen g reep tal van stamsagen en g oden-legenden van den meest uiteenloopenden
oorsprong vereenigend rondom de veste van Priamos, is
zoo meenen wij
niet in Hellas, dock in Klein-Azie ontstaan, en zulks lang nadat de ,Dorische invasie" den glans
van de „Myceensche" beschaving had begraven . Vaag en
door tallooze anachronismen verward weerspiegelt zich alzoo in H o m e r u s' zangen hoogstens nog eene flauwe herinnering aan dien voortijd. Van H e 1 e n a' s dagen verder
verwijderd dan wij van J a c o b a v a n B e i e r e n afstaan,
en van dien vbdrtijd gescheiden door een ommekeer van
taken, die den beschavingstoestand der vroegere eeuwen
goeddeels onttrok aan hunne oogen, kunnen de Aeolische
Iliaszangers zelfs bezwaarlijk zooveel van de „Myceensche"
of ,A.egadsche" kunstontwikkeling hebben geweten als ons
thans uit de museums van Berlijn, Athene of Candia is bekend .
Onze kennis moge ons dus helpen om straks het megaron
van Tiryns met fresco's en glasranden to sieren, om de muren

76 --to bevolken met boogschutters en den opg ang met krij gers
zwoegend onder hun reuzenschild, voor de verklaring van
onzen Homerustekst zullen we haar met de meeste om'zichtigheid blijven gebruiken .
Het spreekt van zelf, dat wie zoo over H o m e r u s denkt
.zich bijna een ketter voelt in een enthousiast reisgezelschap .
Argos hippoboton het paardenvoedende Argos
zouden
wij zien, en wij r ijden, een eindweegs parallel met de kust
en daarvan slechts gescheiden door een drassig moerasveld,
,over eene bitter onvruchtbare, kale en stoffige vlakte .
Roode stofwolken jagen wij op met ooze caravana, maar
boven de stofwolken uit vertoont zich weldra de laugwerpige,
bontbegroeide rots op welke eens Tiryns stond . Boeiend
en verrassend is de ruineheuvel zeker . Wij hebben ons
aangewend, den tijd gedurende welken de burchtheeren
van Tiryns, Mycenae, Midea en Argos heerschten over de
vlakte van Argolis met onze middeleeuwen to vergelijken
die ,Perselden" en „Tantaliden" burchtridders to noemen ;
-loch hoe , treft ons thans het onderscheid ! Als arendsnesten klemmen zich de Rijnburchten vast aan hunne rotspunten, sterk in de eerste plaats door hunne ligging . Maar
-de kalksteenrots van Tiryns rij st op haar laagste punt ties,
-op haar hoogste achttien meter uit de vlakte ! Hier ligt
alle kracht in de ommuring, aan wier sterkte ode herinnering
lang na Tiryns' val voortleeft . Bij H o m e r u s heet Tiryns
nog ,machtig van muren", eene eer die het met Troje deelt .
Welke blokken ! De kleinste zijn licht twee meter lang ;
een ligt er neer gestort van zeker vier meter ; en bedenkende
welke kracht er noodig is geweest om zulk een bastion
twintig meter hoog to stapelen, mompeleu wij, zonder ons de
benaming volkomen to kunnen verklaren : ,Cyclopenwoerk !"
Een vrij steil paadje aan de oostzijde leidt ons opwaarts .
Hot is de zelfde weg, then in de oude tij den burchtbezoekers
en burchtbestormers moesten gaan . Liep onze weinig krijgshaftig e stoet thans storm op Tiryns, en stonden op de ingestorte kanteelen nog verdedigers, dan zouden wij tot ons
nadeel hun onze rechter lichaamshelft, niet door het schild
gedekt, toekeeren, en straks door de eerste poort binnen-
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gedrongen zouden wij ons van links en rechts bestookt
vinden . ,Sehr gelungen, these Mausefalle", zegt dan ook een
oud generaal tegen me, terwijl hij mij den praktischen bouw
der muren bewonderend verklaart ; maar retrospectieven angst
voor deze vesting kan hij me Loch niet inboezemen ; want
in een oogwenk zijn wij boven .
Natuurlij k herscheppen wij den bouw . Hier is de
voorpoort, hier d e binn enpoort, dan het propylaeum, straks .
de breede hof v66r het paleis. We gaan over den drempel
en zien nog de teekenen der houten zuilen, die in het
midden der mannenzaal het dak
in 't centrum open
droegen . En bedenkende, hoe vasthoudend ook in de oudheid de volksstammen waren in 't handhaven van de gron d
vormen hunner woningen, voelen ook wij voor een oogenblik den afstand wegvallen die H o m e r u s scheidt van zijnehelden, en wij geven toe aan onze verbeelding die ons toefluistert : „In sulk een meg gron was het, dat 0 d y s s e u s,
de boog spande . In zulk eene zaal zat Are t e, Koningin
der Phaeaken neer, toen de zwerveling haar smeekend
naderde ; op gindsche breede kalksteenplaat stond een bad .
als waarin bij Nestor T e l e m a c h u s zich verkwikte !"
Maar lan g duurt dit spel der fantasie niet : de vlakte om
Tiryns heen roept onze aandacht . De namiddagzon tint
de grillige rotsen bij Nauplia in dieper purper, en sprenkelt hare lichtvonken kwistig in het violetschemerend water,
van de baai. Noordelij k en westelij k ronden de A rgivische
bergen het tafreel af, niet veranderd door den tijd en zoo,
als wij het zien ook aanschouwd door de aloude burchtheeren van Tiryns.
Wie waren zij, die groote onbekenden, wier,,Kyklopenbau" en „Polygonalbau", wier wonderbare kazematten en bergkamers op dit oogenblik de archaeologen in ons midden
tot scherpzinnige onderscheiding der tijdperken van „oud-Myceensche" en „j ong-Myceensche" cultuur verlokken ? Helaas,
de bouwvallen van Tiryns leeren ons dat niet, en van A rgos'
geringe resten verwachten wij dat nog minder . Vroeg in
den ochtend brengt den volgenden dag het kleine spoortreintj a ons van Nauplia derwaarts, en aangestaard -- ook .
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wel bespot -- door de Argivische jonge meisj es, die in onbe valligen zondagspronk heen en weer gaan over de breede
straten van 't vroolijke landstadje, zien wij de plek op den
Aspisheuvel, waar ooze landgenoot V o l l g r a f f de Cyclopische muren en het primitieve vaatwerk van Argos' praemyceensche periode voor den dag heeft gebracht. Wij
volgen de resultaten van V o 11 gr a f f s keurigen arbeid met
nationalen trots : de eerste Nederlandsche opgraving is deugdelijk werk . Maar om op de ,Myceensche vraag" in haar
g eheel nieuw licht to doen vallen, zij n - dit zien ook wij
leeken
de resten van de nederzetting op den Aspisheuvel
- te gering, en wij keeren weer spoorwaarts, vast overtuigd
geene ketterij to beg aan, indien wij den wensch uitspreken
dat de leider der Nederlandsche excavatie to Argos, weldra
weer derwaarts keerend, vooral in het nog onder den grond
verborgen historisch Argos de vruchten van zijn uitnemende
toewijding moge vinden .
En Mycenae dan ? Het goudrij ke Mycenae ? Van Argos
brengt de trein ons in den voormiddag daarheen . Kaal en
dor biijft de vallei ; kaal ook de rossige spits van den Hagios

Elias, aan welks voet de burchtrulne ons grij sachtig tegengrimt . Een halfuur gaans van het station . af, en wij hebben
7Charwati bereikt . Dan, omstuwd van kinderen die oude
drachmen, vaasscherven en zeer povere bloemruikertjes
aanbieden, gaan we opwaarts . Het is warm in den „hoek
van Argos" ; geen boom, geen struik zien wij, en het Bras
is dor als hooi .
Het is natuurlijk, dat wie de sage van A g a m e m non s
triumflij ken terugkeer, en C 1 y t a e m e st r a' s wreed verraad
kent, wie C a s s an d r a's doodskreten heeft gehoord in
A e s c h y 1 u s' aangrijpend treurspel, My cenae niet kan
naderen zonder een oogenblik van ernstig schokkende herinnering . Toch, het moge vreemd klinken : bij mij duurde dat
oogenblik kort . Het was veeleer de gedachte .aan H e i n rich Schliemann dan aan Homer us of Aeschylus
die mij verzelde, toen ik voor het eerst stood tegenover de
Leeuwenpoort en de merkwaardige bekwaamheid bewonderde,
waarmee de beeldhouwer in zulk ruw werk, als deze twee

heraldieke dieren opspring end tegen de symbolische zuil,
toch nog de slankheid van het leeuwenlichaam heeft weten
weer to geven. Niet de plechtige stemming, waarin wij een
lang begeerde heiligee plek betreden, vervult me ; eigenlijk
alleen de eerbied voor de geloovige werkkracht van den man
die hier 30 jaren geleden zijn systematisch onderzoek begon ;
aan S c h I i e m a n n denk ik terwij 1 ik D, r p f e 1 d s schreden
volgend de poort doorga en treed binnen de gewijde
ruimte van den kring der Konin g sgraven . Want sterk
blijft in mij het gevoel leven, al tracht ik ook de holle
ruimteu voor mij to vullen met al de wonderen van Myceensche kunst die het Atheensche museum to aanschouwen
g eeft, dat ik hier sta op vreemden g rond .
Zelfs in het imposante koepelgraf ter zijde van den weg
verlaa.t mij dat gevoel niet . Meer dan Tiryns en meer dan
Mycenae brengt voorzeker deze thesauros ons onder den indruk,
dat het machtige bouwmeesters zijn geweest die hier hebben
g ewerkt. Een rechte gang van ruim meter breedte en 3
meter Iengte voert, dwars in den heuvel insnijdend, naar
de hooge statige ingangsdeur op de zelfde wijze als de
Myceensche Leeuwenpoort afgedekt door een reuzensteen .
Imposanter nog is de koepelruimte van het groote vertrek,
waarvan het dak door concentrische kringen, steeds nauwer

toeloopend en door onderlinge spanning elkander dragend,
een zeldzaam schoone welving vormt . Maar noch in deze
statige zaal voor den doodencultus bestemd, noch in de
lage dooden.kamer, daaraan grenzend, vinden wij den homerischen doodendienst terug : geen woord G-rieksch uit de
oude poemen ruischt ons hier tegen ; wij staan onder vreemden . N auwlijks herken ik de voorvaderen der strijders voor
Ilios in de bezitters dezer schacht- en koepelgraven . Het
is een yolk welks mannen zich verlustigen in jacht en
stierengevechten, met wonderbare impressionistische kunst,
met eeue techniek van welke H o m e r u s' eigen tijd flog
niet weer de hoogte had bereikt, afgeschilderd op de muren
hunner paleizen, in goud gedreven op de knoppen hunner
scepters en wonderfijn ing elegd in het metaal hunner dolken . Het is een yolk dat de homerische harnassen niet
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kent, dat strijdt in schild en speer . Hunne schilden zijn
deels rond en inwaarts gebogen op de wijze van eene
vioolkast, deels bedekken zij in den vorin van een rond
gebogen vuurscherm het geheele lichaam . En onder dat
schild vertoont zich het lichaam naakt, slechts met een
soort van gordel, als een zwembroek, bekleed ! Eindelijk,,
het is een yolk, dat in zijne religie nog sterke sporen van
fetischisme vertoont, den dubbelen bijl als zinteeken van
zijn oppergod vereert, of in onmiskenbare aansluiting aan
den dierendienst heilige stieren of duiven aanbidt, terwij 1
slechts no- aarzelend daarnaast de eerste beginselen eener
anthropomorfische godenvereering zich vertoonen .
Voorwaar, het is een ontzagwekkende, kostbare schat,
then sinds vijf-en-twintig jaren en meer de opgravingen
en hier en op Creta aan het licht brachten, een schat die
vraag op vraag stapelt voor hen die zich gereed inaken in
het licht der nieuwe ontdekkingen het eerste hoofdstuk
van Griekenlands geschiedenis op nieuw to schrij ven . Maar
dat eerste hoofdstuk eindigt voor de homerische oudheid
aanvangt en zal moeten verhalen van een tijd, die aan de
Grieken zelf volkomen vreemd is geweest .
Ziedaar de gedachten onder welke ik het koepelgraf
verlaat . Ik treed naar buiten en zie den heuvel aan . Heeft
zich
hier A e s c h y l u s
zoo vraag ik mij zelven of
het graf van A g a m e m n o n gedacht ? Was het bij zulk
een heuvel dat Chrysothemis
in Sophocles'
Electra
de sporen ontdekte van O r e s t e s' pleng offer
En zeer vast groeit in mij de overtuiging, dat noch A e s c h ylus, noch Sophocles, noch Euripides de plaats waar,
ik sta hebben getracht to teekenen . Hun ,heilig graf"'
was hoogstens een steenhoop, hunne kennis van Agamemnon s burcht was vaag en onj uist : uit de verte hebben zij
Mycenae's hoogte vereerd .
Het zij gezegd zonder eenige onderschatting van de onwaardeerbare kennis der oudste periode van het ons bekende
Griekenland : voor ons, eigenlijke philologen, blijft die Helleensche vereering uit de verte de meest vruchtbare . Rijker
aan herinneringsgenot dan de gansche dag was voor mij
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althans de avond, toen uit de vlakte van Argolis, als voortgedragen door den frisschen nachtwind, de half mythische,
half historische namen mij weer in de ooren ruischten van
al die helden, waarmee de Helleensche fantasie deze vlakte
heeft bevolkt, oude vergeten historie omhullend in nieuwe
mythen . De oude D a n a o s komt met zijne vijftig dochters
uit Aegypte ; P e r s e u s de schitterende zoon van D a n a e
heerscht in Mycenae . Straks nadert uit het Oosten de
Phrygische P e l o p s : heeft ooit een vreemdeling rijker schat
in Hellas gebracht dan die welke voortkwam uit P e l o p s
huwelijk ? Al wat Griekenland heeft bezeten aan psychologie, aan karakteradel, aan liefde, hebben kunst en poezie
vastg eknoopt aan zijn g eslacht . En al weten wij, dat het
historische beeld van oud-Argolis beter wordt gekend aan
de hand der opgravers dan onder de leiding der dichters,
toch is het ons recht als Hellenisten, de vallei voor ons to
blijven bevolken met de gestalten die slecht in het dichterbrein hebben bestaan : El e c t r a, weenend van vreugde aan
O r e s t e s' borst, heeft nooit gestaan aan het koepelgraf
van M y c e n a e
heeft hare g edaante daarom voor ons
minder waarachtige beteekenis :'
Het is een lange reeks van gestalten, die voor mijn
oog oprijst uit de vlakte voor mij, nu ik in het rozig en
toch zoo doorzichtig klare avondlicht tuur naar de kust .
nu weer onze Antigone,
Onbewegelijk ligt de Antigone
den avond van den eersten dag hersteld aan ons teruggeonbewegelijk ligt de kleine Grieksche boot, die
geven
in zoo weinige uren zooveel vreemden tot vrienden heeft
gemaakt, in de baai . En na al mijn vragen en zoeken komt
de hoogste bekoring van Griekenland weer over mij : de
oneindige charme der historie . Palamidhi heet gindsche rots,
grauw met witte en roode strepen doortrokken en behangen
met stingers wilde klimplanten : P a l a m e d e s is de zoon
van N a u p 1 i o s : hij, des ,Zeevaarders" zoon, is „de Alwijze"
en de naam van den kustvaardigen held die de „letters
bracht aan de Hellenen" toovert de baai van het oude
Nauplia vol met Phoenicische scheepvaarders . Nu hooren wij
H e r o d o t u s verhalen, hoe de mannen uit het Oosten
0. R.VI
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82 -plachten to landen aan deze kust en hun kostbare kunstwerken toonden aan de dochters van 't land : purper en
gouden armbanden en snijwerk uit ivoor ; en zoo lokken zij
soms de prinsesj es mee en varen snel weg en verkoopen de
blanke schoonen in 't verre Oosten . Maar Nauplia, de onafhankelij ke zeestad, handhaaft haar heerschappij niet lang .
In de achtste eeuw bukt het voor de macht der vorsten
van Arg os . Doch als Argos' handel bloeit en straks de
ongeevenaarde bronstechniek der Argivische school Griekenland en de eilanden begiftigt met zijne wonderen, dan vullen
weer andere schepen de haven. Is het ons niet als zagen
wij de forsche gestalten van P o l y c l e t u s' bronzen atbleten
voorzichtig neerleggen in de ranke booten ' En komen
niet van wijd en zijd andere schepen de zieken aandragen,
die straks den langen, eentonigen weg naar 't heilige Epidauros zullen afleggen, aan A s k 1 e p i o s genezing vragend ?
Maar het is niet het vroolijk lachend Italiaansch uitziende stadj e tegenover ons, dat die herinnerin gen wakker
roept . Dat herinnert hoogstens door de grimmige muren
van Itsch-kale aan de kracht die Nauplia had als laatste
bolwerk der Venetiaansche heerschappij tegen de Turken,
en misschien aan O t t o' s intocht van 1833 . Misschien
want de Naupliers zelf kunnen het ook thans nog niet
vergeten, dat het hof reeds na een jaar 't frissche stadje
voor Athene heeft versmaad . Zoo althans was de stemming
van den vriendelijken Nauplier die mij dezen namiddag,
toen wij wachtten op de sloep die ons naar de Antigone
moest brengen, aan de vroolijke kade de schuiten had gewezen volgeladen met sierlijk pottebakkerswerk van Aegina,
en mij gastvrij onthaald had op een zoet-geurig kop koffie,
terwijl hij mij in vloeiend Fransch de historie van zijne stad
verhaalde en zich niet weinig verbaasde, dat ik niet begeerde onder zijn geleide den Palamidhi to beklimmen, om
,,de misdadigers" to zien, die daar worden bewaard . Tot
schadeloosstelling voor dit weemoedig genot wees hij mij
den kleinen, in zee gelegen burg Bourtzi en vertelde mij,
dat daar geheel, geheel alleen de scherprechter woonde .
Laat in den avoud was Bourtzi het laatste wat ik zag .

-- 8 3 -Ten glanzend maanlicht viel over ziju grijze muren, en de
witte schuimkoppen spatten uiteen aan zijn voet, toen
order het Duitsch gezang der Antigonauten ons schip den
Steven afwendde van de ernstige koppen van 't Arachnaeum .
V.
Aegi n a,
,,Op ieder gebied is D o r p f e 1 d een vernieuwer", zeide
,een g eestig en altijd goedgeluimd reisgenoot tot me, toen
we op zekeren ochtend, eenige dagen na het bezoek aan
Naupla, samen omstreeks half zes de kajuittrap opklommen, „op ieder gebied heeft hij zijn eigen inventies ; five
o'clock tea's zijn er al lang, maar deze early five o'clocks
heeft D 6 r p f e 1 d uitgevonden ."
Niet ieder aanvaardde even blijmoedig, als de stoere
' .weed die zoo had gesproken, des admiraals bevel tot
vroeg reveil . Maar voor wie het gehoorzaamden had de
onvermoeide zee iederen ochtend nieuwe aangrijpende verrassingen . En zeker had Aegina ons dezen morgen niet zoo
machtig bekoord, indien wij Nederlandsche ontbijturen op
de Antig one hadden ingevoerd . Wat mij aangaat, vooral
ditmaal was ik zeer vroeg op dek : Aegina heeft in de geschiedenis van Griekenland, bijzonder van Athene's politiek,
letterkunde en kunst een zoo bijzondere plaats ingenomen,
dat ik geen enkelen van de indrukken missen wilde, die
mij de nadering van het eiland kon geven .
Dikwijls hadden wij van Athene's burcht uit inn de
fielder zichtbare verte de forsche lijnen van het trotsche
eiland zien opduiken uit de blauwe diepte ; thans naderen
wij, uit het Isthmuskan aal gekomen, Aegina van den
Noordwestkant . Recht voor den boeg zien wij den rotsigen bodem in terrassen zich heffend tot de steilte van
den hagios Elias, het bros „den berg" zooals de Aegineten met een verrassend klassieke correctheid dezen ,bounos"
noemen . Als een pyramide verheft zich het Oros ; gelijk een
toren rijst de top omhoog, waar eens A e a c u s zijnen vader
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Zeus het Panhellenion wijdde ; en zooals het gebergte
daar voor ons ligt, tintelend in het kleurige morgenlicht,,
schijnt het ook nu nog een ,zuil van rijk geluk" zooals
Pin d a r u s het noemde ; maar, waar we moeten landen,
zien we niet : eon rotsige lijn is deze gansche noordkant !
Daar wendt zich ons schip om de westpunt van het driehoekig eiland en een glimlach van blijde bewondering gaat
over ons gezicht, als een weerschijn van de lachende
vroolijkheid van dat wijd uitgebouwde stadje Nieuw-Aegina,
op de zelfde plek de hier zacht glooiende kust bedekkend,
waar eens het oude Aegina lag . Bloeiend en -frisch,.,
maar bovenal kleurig als een bloemperk, ligt de kleine .
stad in 't koele morgenlicht op ons to wachten. Hoe
dichter we naderen, hoe duidelijker het wordt dat hier
geen enkele tint van den regenboog vergeten is : groen, rood,
wit en blauw zijn de huizen ; honderd kleurige linnen
doeken zijn uitgespannen over de tentjes der marktverkoopers ; purper, bruin, zwart en wit zijn de zeilen derbarken die dobberen in de ruime haven .
Maar zijn alle Aegineten
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uitgeloopen om ons to begroeten ? ,Zwart
van menschen" zouden we de kade noemen, als niet de veelkleurigheid dier wijde visschersbroeken, dier korte huzaren
buizen, en de witheid der daaronder gedragen hemden door
hare oostersche bontheid spotte met die sombere karakteristiek . En zie, nu 't schip voor anker gaat en de booteen
worden uitgezet, bemerken wij hoe de molo, aan welken wij
landen zullen
de antieke molo, then eens de Aegineten
in hun bloeitijd bouwden ter bescherming van de haven
zich vult met een gansche schare kleine gestalten . - „Toen
Aeacus was geboren op het rotsige eiland dat Zeus naar
zijn geliefde, Aeacus' moeder, Aegina had gee oemd, groeide
hij op in eenzaamheid, tot Zeus hem op zijne bede, uit de ,
Mieren (Myrm~kes) onderdanen verwekte ." Aldus de oude
mythologen ; en het is ons, alsof wij de merkwaardige voor-

ouders van A chill e u s' dappere Myrmidoniers ten tweeden male zien geboren worden in de krioelende massa
op den Molo . Maar do schare ordent zich, en nu blij ken
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het goed geoefende kleine scholieren to zijn, met vlaggen
bloemen versierd en onder commando hunner onderwijzers
vlug zich schikkend in dubbel gelid . Ook al ter onzer
,eer " - Zeker! Als onze booten landen, dan kliukt uit
honderd jonge kelen niet welluidend maar welgemeend, het
vrijheidslied, de „rationale hymne ." Wij stappen aan wal,
en de mutsen worden gezwaaid, de vlaogen wapperen, geestArifti- en als gold het de eer van Aeoina roepen honderd
-schrille gymn.asiasten-stemmen ons het .,chairete, chairete,
kal6s orisate - gegroet, gegroet, wel'kom!" tegen . Aan
, een beetje enthousiasme zijn wij op onze reis al wel gewend
geraakt ; maar ik begin Loch een oogenblik onzeker to
worden of ik volkomen wakker ben, wanneer, op het oogenblik dat wij over den molo voortschrijden door de dubbele
rij der juichende knapen, de bonte groep op den oever
zich splitst en midden tusschen de schilderachtige halfGrieksche half Italiaansche visscherscostumes de stadsraad
zichtbaar wordt, vol waardigheid ons to gemoet tredend -helaas niet met fez en fustanella ; maar in rok en witte das .
Welk een talent voor mise-en-scene!
Zeker, de
archaeologen zijn naar waarde geeerd en gevierd to Athene ;
maar zoo min als in de oudheid zou thans Aegina het
kunuen verdragen zonder meer als de onderhoorige der
metropolis to worden beschouwd . Men ontvangt ons, alsof
Aegina het einddoel ware van onzen tocht . Met een hoofsch
gebaar en eene buiging die menig Nederlandsch collega
hem zou benijden noodigt de burgemeester ons ter d marchia.
'Wij volgeD,
de weweg is met palmtakken en lauwerbladen
Zn
bestrooid! Waartoe zouden wij b1ozen? Komt ons die eere
niet toe? Wij zijn immers ,hoi pantSchothen sof6tatoi"
de wijste manner. -nit alle oorden der wereld! - Voor ons
klinkt de muziek in de straat, voor ons geuren de trappers
der Gmarchia van oranjebloesem . . . .
Voor de Ae bcineten is het gelukkig, dat ik bekennen
:met to hebben gedwaald . Zeker, het welkom geldt ons
alien ; de welkomstredenen op het stadhuis huldigen de
de archeologie en de congressisten naar waarde, - en daarboven, de confituren en de fijne likeuren die worden aan-
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gebonden
des ochtends om zeven uur !
zijn ons alien
gegund . Maar weldra blij kt dat dit alles slechts inleiding is, .
omlijsting van het hoofdtafreel . De welsprekende demarch
gaat na de welkomstredenen het gezelschap voor naar een
plek iets ten noorden van de haven, waar eene eenzame ,
Dorische zuil oprijst uit de debris van een pas onlangs .
geheel blootgelegden tempel . Het is de verdienste van
Ado 1 f Fur t w a n g l e r, den genialen directeur der Miinchener glyptotheek, daarin den Aphroditetempel to hebben
erkend ; de opgravingen op die plek zijn niet zijn g rootste~
maar wel zijn jongste Aeginetische ontdekking ; en het was
dus fijn gevoeld van de raadsleden der kleine stad ons j uist
naar die plaats to voeren om F u r t w angler to huldig en .
Want hem gold de hulde, die thans volgde . De sympathie
voor eeredecreten, een van de meest karakteristieke eig enschappen der oude Grieken, bleek nog niet uitgestorven .
Een perkament wordt voor den dag gehaald en op plechtig en
toon leest de burgemeester het raadsbesluit voor, waarbij'
A d o l f F ii r t wan g 1 e r tot eereburger van Aegina werd
benoemd . Het was geen wonder, dat de meesten onzer
onder den indruk kwamen van de welsprekende, geelanceerde
taal, waarin de demarch dat besluit toelichtte, en den Miin
chener meester de schoone dagen in de herinnering riep,
in welke hij en hier, en boven bij den grooten Aeginetischen .
tempel gewerkt en gezocht en overwonnen had ; . . . en geen
enkel woord van klacht mengde de guile Griek in zijne
lofspraak, omdat die kostbare Aeginetengroep, die thans de
glorie der Miluchener glyptotheek is, toch eigenlijk thuisbehoorde in het kleine museum van Aegina .
Naar den tempel uit welks beide gevelvelden de Munchener strijdersgroepen zijn genomen, leidt van de stad
Aegina een vrij lange, zeer steenige weg, van minstens .
twee en een half uur gaans. Ons brengt het stoomschip
op gemakkelijker wijze in de nabijheid van het heiligdom .
Wij varen om het eiland heen en gaan voor anker in de.
kleine baai van de Hagia Marina, de eenige plek aan de
Oostkust waar men landen kan .
't Is omstreeks middab
als ik den voet aan wal zet, en z66 doodstil is het op het .

vlakke, door zacht kabbelenden golfslag gestreelde strand zoo
geheimzinDig sluimert de natuur in het tot rust dringende
middagzwijgen, dat ik bijna aarzel voort to gaan . Op zulke
plekjes, waar de alles door-tintelende warmte de koele schaduw van een enkel groepje platanen dubbel doet waardeeren,
zagen zoo vaak de oude bewoners van het ,Geiten-eiland"
(Aegina) den bokspootigen beschermgod hunner kudden,
den lustigen Pan, rustend in den kring zijner spelende
nymfen ; dan slopen ze voorbij, fluisterend : ,dit is de ure
van Pan - stoor hem niet in zijne middagrust ." Want ze
vreesden, dat Pan anders in zijn toorn de gevaarlijke bromvliegen op hen zou afsturen, of hen verzengen door den
middaggloed . Zelfs legde de herder zijn fluit neer, om door
zijn spel Pan niet to wekken, zoo hij songs ingesluimerd was .
Maar glurend naar de plek waar hij onder den plataan
zijn herderscod zag zitten, sneed hij met ziju ruwe mes de
bokspootige harige gestalte met den zinlijken lack in pout,
en wie weet - als hij in de stad kwam, goot wellicht, tot
verpoozing van ernstiger arbeid aan Herakles-, Apollo- of
Zeus-figuren besteed, een 0 n a t a s of een G 1 a u c i a s zijn
beeldje in brons, want de Aegineten waren niet slechts
goede pottebakkers, maar ook bekwame bronsgieters .
Het is volstrekt niet onmogelijk, dat de herder, then
ik in werkelijkheid zie staan tusschen den geurigen thym
en de wilde rozen, roerloos steunend op zijn staf en on zen
opwaarts klimmenden stoet met zekere ironische verbazing
nastarend, van eene derg
Bergelijke Pans-vrees is vervuld ; het
oude geloof dat de natuur bevolkte met nymfen en goden
is nog geenszins geheel uitgestorven in, Griekenland ; de
herders en schippers, die nog heden in het schouderblad van
het geslachte paaschlam de toekomst lezen, hebben hunne
verwantschap met de oude Hellenen niet vergeten, en zoo
min als Charon, de doodsgod, is de groote Pan gestorven .
De weg is kort, maar steil, en de geheimzinnige middagstemming der ure van Pan dringt mij voor ik geheel
boven ben tot een oogenblik rusten onder een bloeienden
amandelboom . Benedenwaarts kronkelt het afgelegde pad
naar de lichtblauwe zee, waar ooze bootjes wachten . Het
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tafreel wekt door tegenstelling de herinnering aan een uur,
toen dit zelfde pad getuige was van een gansch anderen
tocht dan onze vreedzame wandeling . In 1811 waren de
Engelsche kunstenaars C o c k e r e 11 en F o s t e r met eenn
paar Duitsche geleerden op Aegina gekomen om de plek
to doorzoeken, tweehonderd meter boven de baai der Hagia
Marina gelegen, waar de ruine stond van het heiligdom,
dat men toen nog Panhellenion, later Athena-tempel noemde
en dat thans, op grond van eene door Fur t w angler ter
plaatse gevonden inscriptie vrij algemeen geldt voor den
tempel van A p h a i a, wellicht een der openbaringsvormen
van A r t e m i s. Een wonderbare vondst was het loon voor
hun zoeken . Stuk voor stuk kwamen in de onmiddellijke
nabijheid van den „Athena"-tempel de blijkbaar bij eeue
aardbeving neergestorte strijdersfiguren, ons thans uit de
Munchener Glyptotheek zoo goed bekend, to voorschijn .
Maar het gerucht van hun vondst was weldra naar beneden
doorgedrongen, en na een paar dagen kwamen de primaten
van het eiland plechtig het gevon dene opeischen als hun
wettig eigendom . Een dergelijke eisch
thans in onze
was in die dagen, toen
oogen volkomen gewettigd
Griekenland noch de begeerte, noch de bekwaamheid had
om zijne oude schatten behoorlij k to bewares, n iets anders
dan een middel tot geldafpersing, en de kloeke uitgravers,
die dat wel wisten, zonden terstond een vertrouwden bode
naar de stad om financieele voorstellen to doen, maar zoo
weinig vertrouwden zij op fair play van de zijde der Aegineten, dat zij to gelijker tijd hun kostbare vondsten heimelijk in den nacht lieten of brengen naar hun in de baai
gereed liggend schip . Zoo is het zonnig pad dat ons naar
den tempel voert, vier en negentig jaar geleden het tooneel
geweest van een zeer beroemden archaeologischen roof .
De Tempel van Aegina wedijvert in romantische ruineschoonheid met den Poseidontempel op Kaap Sunium.
Heeft dit jongere heiligdom grooter gratie door de zeldzame doorschijnende blankheid zijner helaas zeer vergankelijke parisch marmeren zuilen, de Aeginetische tempel maakt
het ons door het vrij aanzienlij k aantal zijner gespaarde
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kalksteenen kolommen en den gaven toestand van het soubassement gemakkelijk, door de verbeelding aan to vullen
wat de tijd heeft verwoest . En hoeveel to meer moest bet
ons licht vallen met behulp van de twintig zuilen, aan de
front- en len-tezijden gespaard, de edele vormengestrengheid en de bevalligheid in afmetingen van dezen Dorischen
peripteraaltempel to herscheppen,daarwij Furtwangler in
ons midden hadden die met levendige gebaren eerst den
tempel voor ooze oogen deed herrijzen, en daarna in de
beide gevelvelden de archaYsch strakke en toch zoo rappe
en lenige gestalten der M-Cinchener Aegineten voor onze
verbeelding terugtooverde in eene Dieuwe groepeering oneindig veel levendiger en expressiever dan T h o r w a l d s e n s
rangschikking, tot nog toe in bet Museum to Miinchen gehandhaafd! Weldra, wanneer Furtwiinglers nieuwe schikking der figuren zooals hij die, steunend op de nieuwe door
hem zelf gevonden beeldfragmenten, op bet Atheensche
congres uiteenzette en door lichtbeelden verduidelijkte,
wereldkundigb zal zijn gemaakt, zal met volkomen helderheid aan elkeen blijken, hoeveel levee de oude kunstenaars
in deze strijdende b -roepen hebben weten to legge-ng in
Kostbaar niet alleen door hun aantal zijn ons die rijen
van bukkende, knielende, aansnolle-nde en snevende krijgers
uit de Miinchener Aegi-netenzaal : kostbaar oni hetgeen
zij bezitten en - vreemd als bet klinke - ook om . hetgeen hun, naar ons oordeel, nog ontbreekt . Zie pier kunstenaars aan den arbeid, die de marmertechniek reeds ten
voile beheerschen, die bet lenige gespierde mannenlicha m.
volkomen kennen en in hun slanke gestalten den bouw
van bet geraamte en den loop der hoofdspieren met bijna
overgroote nauwkeurigheid accentueeren . Maar het voile
warine levee der groote Attische kunst ontbreekt nog . In
de aanstormende strijders zien wij niet duidelijk den kamplust die de spieren spant en de borstkas doet zwellen, de
sneuvelenden vallen neer in rigide kalmte . En de Athena
in bet midden der strijdenden bovenal spreekt in hare st}jve
hoogheid van een kunstperiode heel wat minder ontwikkeld
daze die van bet Parthenon .
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Maar juist om die periode is het dat Aegina ons boeit,
en geen plek is er denkbaar, meer geschikt om then tijd
to herdenken dan de plaats waar de Aeginetentempel
staat, onvergelijkelijk schoon van uitzicht, gelijk de Hellenen zoo gaarne h-an tempels plachten to plaatsen . Al is
het heiligdom niet hoog gelegen, Loch beheerschte de blik
van den ouden tempelbezoeker een groot gedeelte van de
oostelijke strandlijn ; tegen de zacht gebogen rotskust van
zijn eiland zag hij de golven kabbelen, en hoog boven de
deels grauwe deels beg roeide bergen verhief zich de hoog e
top van het Pauhellenion . Dit is Aegina, voor den nazaat
van Aeacus de parel der eilanden, eigendom van zijn yolk
sedert de aarde bestaat . Want de Aegineten zijn een oud
yolk en zij zijn trotsch op hunnen ouderdom . Zij vergeten
het niet, dat Achilles' grootvader A e a c u s stamvader
is van hun geslacht, dat hij met Poseidon en Apollo
mee heeft gebouwd aan de muren van Troje, en eindelijk
dat de stamvader der Aeaciden door zijn hooge rechtvaardigheid na zijnen dood boven alle sterveling en geeerd is,
verheven tot het rechtersambt bij de gestorvenen naast
Minos en Rhadamanthys .
Dat was de oude Achae1sche tijd der Aegineten geweest . Later toen de Dorische volksverhuizing over de
Peloponnesus was gekomen, werd ook Aegina van Epidaurus uit gedorizeerd, en langen tijd heeft de kleine handelstaat noodig gehad om zich tegenover Epidaurus onafhankelijk to maken . Maar al wares nu de Aegineten
Doriers, het steeds sterker ontwikkeld handelsverkeer
gaf aan hun karakter een eenigszins vrijere richting . De
Doriers van de Peloponnesus zijn onplooibaar, streng van
beginsel, conservatief en voor vreemden Diet overtoegankelijk . Doch hoe zou het yolk van. Aegina, dat schepelingen
van alle streken in zijne haven zag, geheel verstoken blij ven
van de cosmopolitische lenigheid, die het voortdurend verkeer met anderen vooral aan de Ioniers schonk 1'
Er is een tijd geweest, waarin de Aeginetische koopman, staande op het punt waar later de ,Aphaea"-tempel
zou verrijzen, , de gansche blauwe golf die thans als toen-
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maals zich uitstrekt aan den voet der rotsen tot waar aan
de overzijde de licht getinte Attische bergen golvend uitloopen in kaap Sunion, kon bedekt zien met de v1ugge,
transportschepen van zijn eigen staat, zonder ook maar n
oorreiablik to droomen van gevaar, dat zou kunnen dreipen
uit gindsche Attische vlakte . Athene was nog slechts een
landstadje, nauw den kinderjaren ontwassen en allerminst
belust op verkeer ter zee, toen Aegina reeds lang bloeide
als zeestaat. Voor den zeehandel was ,het omspoelde
vaderland der Aeaciden" door de natuur in twee opzichten
als geschapen . Vooreerst door zijne ligging . Onder de
oude Grieken, hoe ondernemende en kloeke zeereizigers
ook velen hunner waren, zijn verscheidene staten lang tot
kustvaart beperkt gebleven, en zelfs in den Cycladenarchipel, waar de overvaart van eiland tot eiland zoo gemakkelijk is, bleef de bevolking van menig schipperseiland
dagvaart en overlading prefereeren boven lange tochten .
Hoeveel to meer moest dat het geval zijn met de bewoners
van het vaste land van Midde -n-Hellas! Voor hen was in
de zevende en ook
in de zesde eeuw Aegina de stapelplaats en middelaarster van het geheele buitenlandsche
plaats
verkeer. En. de Aegineten zelf brachteD gaarne die handelswaren verder . Run wees de natuur de zee als hunne voedster aan . Geheel onvruchtbaar was het eiland toen evenmin als thans, en de korenvelden die in onzen tijd de
hoofdstad omkransen, ontbraken ook in de oudheid niet ;
maar de vruchtbare plekken waren to klein voor de behoeften der toenemende bevolking en eisebten bovendien
even als in Attica - door de dunheid der laag teelaarde, die den steenbodem bedekte, meer aanhoudende zorg
dan met den aard der Aegineten overeenstemde . Zoo kweekte
het rotsig eiland weinig boeren, hoogstens pottebakkers,
liefst matrozen en handelaars . Maar de transporthandel
brengt goud op het eiland . Aegina wordt rijk ; een soort
van commercieelen adel vormt zich, een adel die de kunst
en de kunstindustrie aannioedigt ; Aegina gaat - onder
de eerste staten van Griekenland! - zijn eigen must slaan
de Aeginetische staters met de schildpad waren welkom
to

flog

Zn

92
in de Peloponnesus en daarbuiten, en eeuwen lang is
Aegina aan then stempel, door vele goede exemplaren in
onze museums ons heden wel-bekend, getrouw g ebleven .
In het eind der zesde eeuw vobr Christus komt evenwel verandering in dezen toestand van mercantiele heersschappij over de Saronische golf. Athene verheft zich, onder
de leiding van P i s i s t r a t u s en zijne zonen, uit zijne besscheidene provinciale positie en begint to denken aan
buitenlandsche politiek, aan expansie buiten Attica
eerst
to land, en dan to zee . Bijna onmiddellijk vinden hier de
Atheners het yolk van Aegina tegenover zich : Dorisch
verzet tegen Ionisch-Attische aanmatiging, oligarchische
antipathie tegen de weldra ontwakende democratische beweging to Athene, maar bovenal scherp g evoelde ij verzucht
tegen de langzaam maar zeker stijgende macht der Attische
naburen. Aan de Boeotiers, door Athene in 't nauw gebracht, zonden de Aegineten steun
zou het zijn omdat
de Boeotische stroomgod vader der heroine A e gin a was, die
door Z e u s geliefd, aan A e a c u s het leven had gegeven :'
Of zag en de scherpzien de handelaars van hun eiland uit
reeds in gedachte Phaleron versterkt, het kostelijke bekken
van Piraeus ommuurd tot een sterke haven, en de zee
hunne zee!
bedekt met Attische trieren ' Mij dunkt,
zoowel het eerste als het laatste was het geval ; zeker is
het echter dat de steun aan de Boeotiers verleend de aanvang is geweest van een strijd tusschen de beide staten,
die met Aegina's volkomen onderwerping is geeindigd .
De felheid van deze worsteling draag t al de kenmerken .
van bet particularisme dat Hellas' kracht zoo dikwijls heeft
verlamd. In 91 vbor Christus, toen koning D a r i u s zijne
boden uitzond naar de Grieksche staten om onderwerping
aann het Perzische oppergezag to eischen, gaf Aegina er de
voorkeur aan de geeischte symbolen van g ehoorzaamheid
aarde en water
aan to bieden aan den Perzischen
gezant, en alzoo het hoofd to buigen voor den heerscher
in de verte, liever dan zich aan de zijde van Athene to
scharen in het nationaal verzet ; en ofschoon toen voor het
oogenblik Aegina door de grootstaten g edwongen werd
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jaar, wanneer de Perzische vloot onder D a t i s en Art aphiernes reeds nadert tot de Cycladen, kan men in de ,
Saro-nische golf de schepen van Athene en Aegina nog in
gevecht zie-n .
Op deze schermutselingen to wijzen is niet gebeel
zonder belang, omdat de strijd tegen Aegina het begin is
geweest van Athene's opkomst als zeestaat . In de jaren
die onmiddellijk op de overwinning bij Marathon volgden
heeft de groote Themistocles moeite genoeg gehad om,
tege -nover de beslist antimaritieme politiek der conservatieve.
aanhangers van A r i s t i d e s, de overtu'.ging to doen veld
winnen dat het ware terrein van Athene's machtsontwikkeling gelegen was op zee . En misschien ware het hem
niet gelukt, indien niet steeds van Aegina uit gevaar had
gedreigd . Eer dan de, ook na de overwinning in de vlakte,
van Marathon, steeds to verwachten aanval uit het verre
Qosten vermocht de uittartende rots van het sterke Aegina
nauwelijks een halve dagreis ver in het Zuid-westen
gelegen - de Atheners to overtuigen, dat Phalerons reede
hun Been genoegzaam versterkte haven aanbood . Nu werd
de Piraeus gebouwd, en de vloot van Athene met tweehouderd trieren versterkt ; ,en zoo was het" zegt H e r od o t u s, met breeder opvatting dan men van den rustigen
verteller al dezer inla -ndsche troebelen verwachten zou, ,,zoowas het dat de oorlog met Aegina, de Atheners dwingendezeelieden to worden, strekte tot behoud van geheel
Griekenland."
Ten opzichte van den oorlog tegen Perzi6 waren intus-,
schen de inwoners van Aegina tot andere gedachten gekomen. Bij Salamis in 80 ontbraken hunne schepen niet
aan de Grieksche zijde, en de bronzen slangenzuil, die
na de verdrijving der Perzen door de meestrijdende Staten
tot dank aan Apollo to Delphi werd gewijd, draagt ook
den naam der Aegineten, zooals men dat nog heden to
Constantinopel, waarheen C o n s t a n t ij n dat wijgeschenk
heeft gebracht, kan zien . Maar dit vereenigd strijden is

9
:slechts eene periode van zeer tijdelijk respijt . Te zeer gingen
de belangen der beide buren tegen elkander in, to sterk
ook was de antipathie tusschen de aristocratisch-gezinde
Doriers van het eiland en de steeds meer in democratische
richting zich ontwikkelende stad van Pericles.
,Een
zweer op het oog van Athene," zoo m oet doze eens met
eene praktische duidelijkheid, die alle waardeering der
natuurbekoring ter zijde zette, het eiland hebben genoemd,
dat niet ophield in kleine gevechten de Attische kust to
bestoken . Eindelijk valt de slag . In
8 slaat Athene,
met een vloot die kwam bewijzen wat 20 jaren taktische
oefening van zijne matrozen had gemaakt, de Aegineten
in een vernietigenden zeeslag, het eiland wordt geblokkeerd
,en twee jaar later wordt de stad ontmanteld, de vloot vereen voorspel vana
nietigd en de inwoners schatplichtig
hetg een hen een kwarteeuw later wacht . Bij het uitbarsten
van den Peloponnesischen oorlog, die zeker niet zonder
Aegina's toedoen de Dorische Staten tegen Athene in het
geweer bracht, is een van de eerste maatregelen van de
Atheners geweest uit hoofde van taktische noodzaak al de
Aegineten met vrouw en kinderen van het eiland to ver, drij ven en dit strategisch zoo uiterst g ewichtig operatiepunt toe to voegen aan het eigen gebied . Athene's nederlaag aan 't eind van den oorlog herstelde de onafhankelijkheid der toen weer huiswaarts gevoerde Aegineten ;
maar met den zelfstandigen bloei van Aegina was het
.gedaan .
De geschiedenis van Aegina is met weinige wijzigingen
de historie van menigen kleinen Griekschen bondsstaat,
doodgedrukt in de worsteling der twee groote vijanden,
Sparta en Athene . Maar op den laatsten bloeitijd en den
val van Aegina valt een zeer bijzonder licht, doordat de
ondergaande glorie van het eiland wordt bestraald door
den glans van Pin d a r u s' poezie . Elf liederen uit zijn
bundel feesthymnen zijn gewijd aan den triumf van Aeginetische overwinnaars in de nationale spelen ; zij voeren ons
op uit den kriug der particularistische worstelingen tot
.het algemeene dat onvergankelijk is, gelijk de hooge ge-
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opheft tot den adel van zijn eigen geest .
De kun st van Pin d a r u s staat verder of van ons
inoderne gevoel dan die van eenig ander der groote Helleensche dichters . De vorm zijner hymnen, in bouw en
conceptie reeds in den grondtekst moeilijk to volgen, is voor
vertaling bijna niet vatbaar, de stof zijner liederen
athleten-overwinniDgen - last de meeste hedendaagsche
lezers koel, de personen door hem bezongen zijn ons grootendeels onbekend ; maar wie ondanks dat alles zich den inspannenden arbeid eeDer ernstige studie van Pin darus
hij staat tegenover
getroost, die gevoelt wel spoedig,
een der edelste, diepste geesten van Hellas . De Aeginetische zangen van P i n d a r u s bevolken voor ons oog bet
eiland, waarop wij staan, met bont en schitterend leven .
Op den statigen klank zijner streng gebouwde verzen %ien
wij de gasten van den Aeginetischen adel zich schikken
aan den rijkbeladen feestmaaltijd. In den schoon gedreven
krater vloeit de donkere wijn . Op de eereplaats ligt de
jonge held aan, die den krans heeft meegebracht van de
Isthmische of Nemeische spelen ; nog ruischt hem bet luide
gejuich in de ooren waarmee aan de haven het trotsche
yolk hem ontviiig . Daar treedt de dichter binnen ; niet
een rondreizend zanger, afhaukelijk van zijns gastheers
gulheid, en zijne gezindheid bereidwillig wisselend naar de
wenschen van hem die zijn lied betaalt, maar een hoog en
ernstig man, die zelfs in de Vorsten nauwlijks zijn meerderen
beboeft to erkeDnen, eeu man van ouden adel, Olewijde profeet
der Muzen, afgezant van Apollo . ,A.-Is reukwater" zoo zegt
hij, zal ik mijn lofzang sprenkelen over Aegina", en in onafzienbare rijen roept hij ze op, de aloude kinderen van Gods
eigen geslacht, die het eiland groot hebben gemaakt . „Is
Telamon, die Salamis beheerschte niet Aeacus' zoon?
En noemt zelfs in Thessalie Peleus, Achilles' vader
niet nag den naam Aegina als zijn vaderland?, "
Hoog klopt in de borst der rjjke Aegineten bet hart,
wanneer Pin d a r u s aldus de oude heerlijkheid van hun
eiland stralen doet over gebeel Griekenland ; hooger nog,
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wanneer hij naast die glansrijke namen uit het verleden
hun eigen naam stelt en uit de schemering van de Trojaansche tijden overgaat tot den dag dien zij zelf hebben
aanschouwd, ,toen Aeginetische kamplust in den hagelslag
des doods Salamis, A i a x' stad, redde van den ondergang ."'
Maar door die prijzende woorden peen klinkt in velerlei
nuance de Loon zijner vermaning. Nergen s kan men voorbijzien, dat P i n d a r u s leeft in de dagen van dubbelen
strijd die op den Perzischen oorlog zijn gevolgd, en dat hij
eenzaam
steeds eenzamer
staat in een geslacht, dat
niet meer denkt als hij . De tweeledige losmaking van oude
banden, de banden van het oude godengeloof en die van
de adelsheerschappij heeft de Thebaansche dichter scherp
gevoeld. Ook op Aegina ontbraken de symptomen van
dien strijd niet ; er ligt een tijdperk van meer dan dertig jaren tusschen de eerste en de laatste van Pin d a r u s'
.Aeginetische liederen, en zeer duidelijk weerspiegelt zich
in den veranderden toon van zijnu lied en de verzwakkin.gvan Aegina's Dorische heerlijkb eid, en de wij ziging van des
dichters levens-idealen . Hoe blij klinkt in zijn Neme1sch
lied van voor den slag bij Salamis die krachtige verzekering
,,Groot en sterk is uw eiland, o mannen van Aegina
maar niet door toeval, of mannenkracht . In het begin der
dagen hebben A e a c u s' drie manhaftige zonen gestaan
voor het altaar van Zeus Pan hell e n i o s, en de handen
opheffend hebben zij gebeden, dat het land hun s vaders
mocht worden mannenrijk en beroemd door schepen ."
Maar aan het zienersoog dat zoo scherp zag in het
verleden konden de wolken niet ontg aan, die van Attica'skarat steeds dreigender aandreven . Reeds een paar jaren
na Salamis glipt de opwekking tot feestvreugde, het luchthartige , Weest niet bekommerd", hem niet zoo gemakkelijk meer van de lippen . ,Vol misleiding is ons wisselvalligleven,'' zoo zucht hij, en al voegt hij er aan toe : ,Ook de .
wooden die de wispelturige fortuin slaat zijn geneeslijk,
wits maar de vrijheid blijve," de troost zelve is eer een bede
dan een belofte . Weliswaar heeft de dichter ook in de volgende
jaren zich er voor gewacht den glans der feestvreugde, die
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immers ook heilig is, to verduisteren door al to dikwijls herhaalde klachten ; maar toch, dat hij diep gevoelde, wat de
ondergang dier oude heerlijkheid, waarvan ook de Dorische
adel van Aegina drag er was, beteekende, blij kt ons uit het
laatste Aeginetische lied, op zijn twee en zeventigste jaar,
geruimen tijd na de onderwerping van Aegina door Athene
gedicht . Het schijnt bijkans een lijkzang voor dit eiland,
die klacht eener grijze levenswijsheid : „In korte spanne
van tijd groeit de vreugde der sterflijke menschen, zoo
stort ze ook neder ter acrd, geschokt door ongenadige beschikking. Kinderen van eenen dag zijn de menschen
wat is de machtige onder hen, wat de geringe '" . . . .
De glans van het volle middaglicht valt over de zee,
die eens Aegina's glorie en later het tooneel van haren
ondergang is geweest, terwijl ik, zooals zoovelen voor mij
op deze plek hebben gedaan, de somber welluidende klacht
van Pin d a r e s bij mij zelven herhaal . Wie P i n d a r u 9
kent, weet echter dat de verzuchting niet het einde is .
Ook ik scheid van deze plaats niet met de klacht maar
met de troostende slotwoorden van den dichter : „Maar als
de glans des lichts door God gezonden den mensch bestraalt,
dan gloort voor hem de klare dag en lieflijk levee ."
(Slot vo lg t.)
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Ziende deze werken van en over kunst op mijn waardeeringswoord liggen wachten, schrikte ik daarvan terug,
hoorende plots 't smalend gepruttel : „Ik ben niet universeel
genoeg voor de kritiek . Die heeren weten van alles even veel ."
Wie was dat ook weer ? O ja : die vervelende Farizeer,
de heer Q u e r u 1 u s, de voile neef van Nu r k s, achter
zijn zoetelijke minachting : „de Tijdschriften bevallen mij
geen van alien" zijn impotentie ze dan wat to verbeterenn
verbergend, en, al smalend op de kritiek, vinniger kritiseerend dan Welke professioneele kritiek ook, ja Q u e r u 1 us,
dat type van een pietluttig, zelfgenoegzaam waterchineesje .
Gelukkig dat 't dus Q u e r u 1 u s maar was, die 't zei . . .
want anders : van a11es even veel weten, alweterij, dat is de
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bereiken de grens van eigen universeele alwijsheid .
Doch, al had (1 u e r u 1 u s 't maar gezegd, ik zou toch
maar eens 'n vriend zien to vinden die ten gerieve van z'n
gaarne weling elichten medemensch zich ook 'n keer beschikbaar wilde stellen voor alwetend orakel, toes
. toen onder
.
het doorbladeren van Vet h's boekje ik mijn verstandig
voornemen totaal vergat . En dat was mijn schuld niet .
Want V e t h heeft then stijl die 'n lezer zichzelf, en z'n braafheid, en berouw, en alle goede voornemens doet vergeten,
den stij1 die hem aanpakt, meeneemt en zet midden in het
levee, waarvan 't woord vertelt, den echten, directen, nooit
falendenn stijl . En vertelt zijn woord dan wat teekenaar,
schilder of verlichter in beeld brengt, dan blijkt dat zulk
kunstenaar
dezelfde toch, die zelfs niet altijd heden 't
eene, morgen 't andere, maar sours wel eens drie dingen
door elkaar doet, of althans kan
is de wondermensch,
de ware alweter . Hij weet hoe 'n visionair zich zijn gezichten verbeeldt, weet hoe een vaart, een heide het doet
bij de grijsblonde stemmingen van ons eenig Hollandsch
weder, hoe van museumfraaiigheden een modeschilderij is to
compon.eeren, hoe takken wemelen in het winterbosch en
ijsbloemen staan op de ruiten, hoe Mr, w i n t g e n s oreert,
Dr . J a nn t e n B r i n k toast en muzikanten gebaarden in
't orkest, hoe 'n karper kijkt, met zijn dreigende, gulzige
grimmigheid, een degenkrab kruipt als een kaal, stijfgepantserd monster en koffervisschen opschieten tussehen ijle
grassen en sterren van fantastisch zeewier, hoe middeneeuwsche Noormannen er op los stormen en een pauw
ha:ar statieuzen pronkstaart ontvouwt, hoe eendj es plassen
en fuchsia's bengelen, hoe de stadsadem prikkelt en de
fantazie schoonheidsdronken verkeert met de schemerende
pracht vann ver vergane tijden en ongekende l andstreken,
hoe Hin.doe-najaden in zwijmel-verrukking teer-deinen en
blanke zilver-serafijnen zweven, hoe
our deze opsommingen ontleend aan Vet h's boek to besluiten
hoe hij
eerst universeel weet, „und leider auch Theologie"
zooals
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belooft 't verlichte Hoogl-ied van Salomo
, hoe hij alles
kept, al wat reilt en zeilt, staat en gaat, in gekendheid
leeft en naar belichaming streeft, hij de kunstenaar, en
niet de kritikus .
En dan kome Q u e r u 1 us, en bekenn e N u r k 's voile
neef, dat hij, van niets wetend dan vann zijn zelfgenoegzaamheid, nooit smaakte iets van de verrukking van den
kunstenaar, als deze zijn levers geblazen hebbende in 't door
hem aanschouwde, dit door zijn kunst een eigen levensvorma
schept, en erkenne voorts,
maar dit is van den eigenwijzen
reglementeerder zijn er wijsneuzigheid het onmogelijke gevergd -- dat hij de onuitstaanbare kritikus is, daar hij van
alles even veel weet, namelijk dat niets is naar den smack
van Querulus dan Querulus-zeif .
En, wat Jan Vet h ook moge zijn : voortreffelijk
portretschilder, goed prozaIst, of geboren kritikus, familie
van Q u e r u l u s is hij zeker niet . Bewonderen kan hij, en
dat is prettig en vroolij k ;
afstraffen, beleefd en stevig,
en dat is mooi en heilzaam ;
en den weg wijzen, zeif
dien meemakend, en dat is het mooiste .
Zie, hoe gul en waardig hij B o s b o o m bewondert ::
„Groot is zijn zien geweest, groot zijn gezonde, gedegen
voordracht, groot vooral het vermogen van zijn zeldzame
kunstenaarswijsheid . Schilder van dezen tijd door nerveuze
kanten, door teerder kwaliteiten, door zijn smijdig toondichten in blonde wemeling van atmosfeer,
rangschikt
men hem in gedachte, om het volkomen beheerschte van
zijn vaste kunst, om zekere antieke waardigheid van zij n
burgerdeftigen geest, veel meer dan een zijner tijdgenooten
bij die eersten der schilders uit on s roemrijkst tijdperk, die
ons als klassieken blijven gelden . Zijn werk is dan een
zeldzame schakel tusschen het schoon verleden en het schoon
heden onzer kunst" (bi .
).
Van d e r W a a y daarentegen noemt hij (bi . 38) een
,,aspirant-professor, die met zijn tamme prijswinners-teeke.
ningen .. . den urbaansten waarachtig ongedurig zou makers
Eouteloos min of meer, mij wel, maar zouteloos vind ik
zulk werk toch veel eer, en men zou zelfs blij zijn als erx
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eens een echt-gemeene zet in stood, om dan nog eenig
kachet to geven aan de afwezigheid van distinktie in dit
zorgvuldige geteeken ."
En telkens west hij meesterlijk lof en blaam to mengen
tot een hartsterkende medicijn en spreekt dan in den toon,
waarin hij aldus over D e r kin d e r en's boekversiering voor
den G-ijsbrecht oordeelt : „Dat daarom in de verblijdende
verluchtigingen dezer eerste hoog-deftige aflevering jets
absoluut volkomens voor ons ligt,
niet ik zal het beweren" (bl . 90) .
Iaar 't monist is me zijn woord, waar 's kunstenaars
inzicht en ervaring den prozaIst kostelijke dingen doet
zeggen als deze : „rechtuit teekenen, d .w.z . blootleggen van
karakter in het kennelijk en heimelijk samenstel der dingen"
(bi . 173) ; ,,elk kunstvak heeft zijn eigen stijl, door stof en
bestemming enn traditie beheerscht" (bi. 138) ; „Vormen
is er en woord welks algemeene zin meer is ontaard ? Is
n.iet eke lijn, elk g ebaar, elk woord, elk verdrag, elks
ritus, in wezen louter de v eraanschouwelijking van jets
geestelijks daarachter,
is niet in haar oorsprong elks
vorm slechts de spontaan g eworden ides : het vlottende zelve,
tot kristal geschoten ? Doch
dit overweg ends
wat
most er een wereld van misverstand in den weg zijn getredeu, wat most er een wangroei gekomen zijn in het
organisms der vormentaal, wat most er een slecht verstaan
hebben gereg eerd aan de eene zijde en een bederf en spel
en onoprechtheid aan den anderen karat, voor zoozeer datgene wat men de eenheid van vorm en inhoud heeft genoemd,
verbroken werd in alles, dat de spreektaal het woord v o r m
zelf kon gaan bezigen tot het aauduiden van wat bij uitstek zonder geest, zonder beteekenis, zonderwaarde is" (bI . 89) .
Zoodat ik iemands kunnen voor echt en pittig proeven
van V e t h' s los-kunstig proza houd voor een ongezochte
verzekering van zijn gezonden smack? Ook dat ; maar het
prettigste van V e t h' s luchtig kunstproza is mij dais het
draag t z ulk een on .middelhjk, heel-zeker kun stoordeel . Hoe
moeilijk dit is west ieder die met zijn bewondering, en afkeuring, en nog meer met zijn onzekerheid, verlegen heeft
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gestaan op zoo menige onder tallooze tentoonstellingen .
Ja, men bewonderde de treffende kleuraspekten
verspild
aan dit misteekend, smakeloos tafereel ; of men werd overrompeld door een kranige ets, die bij nader toezienn toch
wat geraffineerd scheen door to gewilde krabbels ; en g ewoonlijk ging men been met 't goedkoop mooi-vinden van
werken eener gevestigde reputatie . Maar vooral op tentoonstellingen waar deze ontbraken en men beduusd stood
tusschen hevig j ong werk van onbekenden, ja dan knikte
men :
daar zit wel wat in, en dat is niet niks, en dit is
wel 'n belofte, maar . ., maar eindigde dan met zich houding
to geven in de zucht : boor's, goed werk blijft toch heel
zeldzaam ; en had onderwijl den angst dat men onder al
die onbekenden den toekomstigen grootmeester voorbij zouu
zien, deed dan toms een ietwat geforceerde keuze
om
een paar jaar later to bemerken dat men den eenigen, echten
kunstenaar onder die onbekenden niet had opgemerkt . Eerbied dan voor V e t h's kunstoordeel . Niet dat ik mij vermeten zal met deftig kennersgezicht to gaan beamen wat bij
in de 68 besprekingen van de Hollandsche teekenkunst der
laatste twintig jaren daarover beweert ; ik zal wel wijzer
zijn . Maar, wijl bij die besprekingen geeft, ,,in hare chronologische opeenvolging"
de eerste is gedateerd van
1886 en „aan de vroeger geformuleerde meeningenn niets
werd veranderd," komt in deze besprekingen, nog meer dan
de waarde of onwaarde van die besproken kunstwerken, naar
voren Vet h's gaaf en zeker kunstoordeel .
Om dit zien, gaan we na hoe bij van den beginne of gestaan
heeft tegenover een jongere, die nu naam maakt, b .v. I s a a c
I s r a e is. Te staan tegenover bet werk van een zoon eens
beroemden vaders maakt 't oordeel niet gemakkelijk . Vergelijkt men niet 't werk van den zoon onwillekeurig met
dat van den vader
en : comparer c'est diminuer ! ? Of geeft
men, andererzijds niet licht to veel crediet aan den naam ?
Of overweegt men niet
zich herinnerende hoe de middelste Mend e 1 s o h n kiaagde : dat bij eerst altijd geweest
was de zoon van den beroemden philosoof M o z e s, later steeds
de vader van den beroemden componist F e 1 i x, maar nooit
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dat juist het
dragen van een grooten naam gemeenlijk 'n uitgezochte
verhindering is zelf naam to krijgen ? Daarbij I s a a c
I s r a e i s liep zoo hard van stal ! Hier, in Rotterdam,,
weten ze nog, en en, die then jongen was, vertelde 't me
uitvoerig dezer dagen, dat : then aan de trade bij de Leeuwenbrug 'n loodsj a was uitgebouwd, en telkens een marinier
zoo'n eehte, van 't fouriers-type
daar op kwam aangemareheerd, klopte en salueerend naar binnen verdween,
om dra salueerend weer er uit to marcheeren, met 'n air
dat 't van de militairen toch maar moest komen ;
en hoe
ook wel 't jonge ventje in zijn schilderjas ineens naar buiten
kon schieten om een baliekluiver, mits die 'n kwartier zoo
echt lui over de leuning bleef hangen, een kwartj e to beloven, en hoe hij then dat zaakje voordeeliger voor den
baliekluiver dan voor 't schildertj e had gevonden, maar
daarna, o zoo op z'n neus had gekeken, then I s a a c I s r a e i s
met goud was bekroond voor zijn magistraal doek Vertrek
van eon Detachement Troepen naar Ned . .ndie to Rotterdam :
en
hij door dat schildertj eerst was gaan zien hoe schots en scheef
Geldersche en Spaansche Kade, Nieuwehaven en Sleepersvestje, van de Leeuwenbrug gezien, door elkaar krioelen,
en met hun sterk-gekartelde en ingekeepte gevelranden zoo
innig-Hollandsch staan om die drukke binnenwateren, tegen
die grauwe lucht ; en hij zich nog dikwijls afvroeg : waar dat
doek toch was g ebleven, en waarom 't niet was op Boymans ?
Den kritikus flu was juist dit alleen reden genoeg
om voorzichtig to zegg en :
flu ja, goed werk ; maar
een zwaluw maakt g een zomer ! en 't hierbij voorloopig
to laten, toes er van deny jongen I s r a e 1 s in jaren niets
werd gehoord. Hiervan nu bij V e t h niets . In 1886 heet
het : „I s a a c I s r a e 1 s zond deze maal niets . 7ij, die vol
vertrouwen in dezen jongere zijn, moeten weten to wachten"
(bi . 3) . En komt hij in 1890 voor den dag met aquarellenn
dan zegt V e t h voldaan : „men meende van dezen v6brlijken,
die luttel meer van zich merken liet, ook al dat hij de
kluts kwijt was . Nu, wij moisten beter." En na aangetoond
to hebben hoe htj in menig opzicht zeker aardt „naar
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zijn vader en J a c o b Mar is," besluit V e t h „geen onder
hen (ni . de savante, nieuwere Franschen) die deze dingen
:zoo edit en zoo emotioneel ziet,
zoo weinig illustratief,
zoo machtig en zoo fijn" (bi . 16) . En de jonge I s r a e 1 s
mag dan weer zoo obscuur worden als hij wil, hij kan niet
met 'n kleinigheidj e om den hoek komen kij ken, of Vet h
staat dadelijk klaar om op hem to wijzen en zijn vertrouwen
in hem to herhalen .
Terwiji ik nu dit las kondigde de beer R e c k e r s
her een tentoonstellin g aan van I s a a c I s r a e l s
en ik er
dadelijk been, om Vet h natuurlijk . En ja, Vet h had
gelijk ; zijn vertrouwen is niet beschaamd, zeker niet door
de kwantiteit, en, 'k zou zeggen, ook niet door de kwaliteit .
Hoe verbazend ijverig heeft de jonge I s r a e l s to Parijs
gewerkt ! Want behalve enkele zijner van vroeger bekende
Ezel tjes aan bet Strand, waren in • Maison R e e k e r s tentoongesteld vooral kijkjes in Parijsche Parken en ModisteAteliers, 'n Zelfportret niet to vergeten . En hoe treft hier
dadelijk zijn eigenschap, waarvan V e t h zegt dat hij die
met zijn vader gemeen heeft : „van tegehjkertijd ruig en
fijn to kunnen wezen" (bi . 118) . Die Ezeltjes en bun drijvers
hoe grof, neen geteekend kan men niet, hoogstens ruwgeschetst moet men zeggen
en toch hoe fijntjes trippetrappen de stil-geduldige langooren fangs .h et blonde Hol.andsehe strand ! En die kijkjes in Park, Atelier en Straat
ze schenen me eerst to wild-artistiek, to geveegd, to
maar jawel, van zoo'n to-ruige pastel kon zoo innig me een
paar oogen aankijken, dat ik moest erkennen dat 't levee
hier was gegrepen . En keek ik dan nog eens naar 't Zelf
~ortret, zoo volkomen-geacheveerd, en zoo volmaakt rustig,
in kleur en lijn en opvatting, ja dan zag ik dat die schetser
met breede vegen en dikke, ruwe krabbels, ook bet afwerken
kept, dat aan 't kunstwerk de rust geeft en aan den beschouwer 't gevoel van onzelfzuchtig welbehagen ; ja, ik
verheugde me zeer dat 't Zelfportret niet geprijsd was, en ik
er dus telkens voor kon terugkeeren zonder to voelen opkomen de leelijke koopbegeerte, die 'n geprijsde tentoon-

stalling vaak tot een kwelling maakt voor wien die druiven
to hoog hangen .
Zoodat ik dus maar wil zeggen dat Vet h in zijn
Holtandschc teckenaars yam dezen t'ijd me opnieuw bleak 'n
betrouwbaar gids, 'n kritikus van scherp, liefdevol inzicht .
Onhollandsch echter schijnt mij Jiet Hoog lied van Salomo,
dat, gelijk de verluchters van der Lecq en Klaarhamer
in hun toelichting zeggen : ,,is verlicht volgens de allegorische opvatting, d . w. z. hot liefdeleven van bruidegom en
bruid voorgesteld als het liefdeleven van Christus en zijn
kerk . . . . Do speciale behandeling der (sic!) tekst wil NIET
heenwijzen naar een algemeene toepassing van uit de hand
geteekonde letters, dock WEL om zoo schrijvende of teekenende to komen tot een betor lettortype dan ouze tegenwoordige karakterlooze letter is . Moge een en ander
duidelijk makers, dat hat boek zoo opgevat, geheel nieuw
is en ecu tegenstelling vormt met de gaugbare opvatting
van boekversiering ."
Dat ouhollandsche zit mij darn . Diet in de allegorische
opvatting van hat Hooglied . Want dat is die der roomschen, en de onze zijn toch ook heele Hollanders, trots
vale protestanten die maar Diet kunnen vorgeten dat tijdens
onze gereformeorde Republiek de roomschen slechts warden
geduld als schot en lot betalende bijwoners . Voorts is hat
die alley protestanten, wien do ideeelo, dogmatische waardeering van den bijbel gaat voor do literaire, reeele ; en
ook daze ziju Loch echte, trots hot sch .ouderophalen velar
nieuwmodische vooraanloopers over dewy menscben, die in
ouze, zogge do twintigsto eeuw Dog 'n dogmatiek aanhouden - eon andore ml . dan hun onfeilbare! Dus - om
van bemiddelendo opvattingen to zwijgon, die 't Hooglied
voor eenvoudige liefdospoezie hielden, maar meenden dat
'n reeds dadelijk toegepasto allegorie do opneming van
dergelijko poezio in den kanon had mogelijk gemaakt die allogorische opvatting is mij Diet 't onhollandsche van
dit book, maar wel do uitwerking, do uitbeelding or van .
Die schijnt mij Praerafaelitisch, dus van Engelschen bodem .
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Beschouwen we de eerste plaat . Deze is verdeeld in twee
plans . Op het benedenste staat roerloos de gesluierde bruid,
de oogen neergeslagen, de tegen elkaar gevouwen handers
aanbiddend op de borst . Aan de eene zijde van haar
voeten een geknielde, harpspelende maagd ; daarachter eene
die een rookend wierookvat ophoudt ; achter deze 'n andere
die de helft houdt eener banderol waarop : de oprechten hebben
u lief ; en deze omringd door vijf staande maagden die
huldigende handers opheffen
en aan de andere zijde precies,
precies hetzelfde ; zoodat de bruid staat als in een nis gevormd door de maagden en de opkrinkelende wierookwalmen . Die wierookkrinkels vormen de verbin .ding met
het tweede plan . Op die wierook troont de hemelsche,
gekroonde bruidegom, gezeten in een nis van uitstralend
licht . A.an zijn zijde staan drie gevleugelde engelen, 't
hoofd even gebog en en de saamgevouwen h anden opg eheven
om hem to huldig en ; boven hen weer drie onderlin g en
met de benedenste gelijk en g elij kvormig e engelen
en aan zijn andere zijde precies hetzelfde . Niet alleen de
voorstelling, ook de teekening is ideeel . Geen modellen
waren noodig, want de large, smachtende niet lichamelijke,
maar etherische figuren zijn volkomen omhuld door lane
kleederen, die in gelijk en gelij kvormig e vouwen strak
neerhangen op de voeten . De handers, spits toeloopende
blanke vlakken, zijn niet geteekend, evenmin als de voeten ;
de engelenvleugelen alle herhaling van 't eenvoudigst motief .
Voor zoover ik kan oordeelen is dit in zijn snort zuiver
werk, met groote toewijding gedaan . ; ja, gegevenn deze door
en door byzantijnsch-dogmatische teekenmethode, moet men
't bewonderen in deze kunstenaars dat zij in de volgende
platen niet altijd horizontaal of vertikaal to verdeelen gelijke helften gaven ; ook, dat zij de strak-symbolische figuren
wel eens een beweging lieten maker, natuurlijk ook dan
weer gehuld in • stijve plooien ; niet minder opmerken 't
geduld waarmede zij hun breede, grijs-blauwig gedrukte
letters teekenden, hun pagineering-onderaan varieerden en
hun randversieringen van architectonische symboliek aanbrachten
maar onhollandsch blijft het mij .
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log eens niet om de allegoric . Die was Jan L u y ken
.
by allerminst vreemd . Zijn „ Mensely k Bedryf " noemt hij
'n ,, Sypiegel" ; het ,, luzsraad Leerzaam", en hij zegt in de
Voorrede van De ByeKorf des Gemoeds

Indien gy fangs de kant van 't water quam getreeden,
Aan welkers groene boord', een schooners A .p'laar stood,
aliens klaare sehaduw gy heel duid'lyk zag beneden,
;
En dat de rype vrucht bekoorden uwen mood
'at zoud gy daar toe doers? zoud gij de hand uitryken,
Slechts voor uw voeten necr, en tasters in de plan?

Gy liet die dwaasheid wel., maar zoud straks opwaards kyken,
Heel wel bewust, dat daar ket waare wezen was .
Zo tasters zij dan, al, die deze Wereld lieven,
Na schyn enn schaduwen, en tasters daarom mis ;
Maar die hair oog en hand naar hovers toe verhieven,
Die vinden 't Wezen : God ; en tasters daarom wis .

Maar zijn heerlijke etsen daarbij zijn eenvoudig oud-hollandsehe kunst ; natuurgetrouw teekent hij menschen,
boomers, steden, innig-reeel, zonder de minste tendenz ;
alleen 't versje herinnert dat deze door ieder geziene natuur
een andere beteekenis heeft voor bet geloofsoog. Of wil
men een nieuw-hollandsehen verbeelder van allegorieen dan
is daar T o o r op, die door bet zienlijke lever been wil
schouwen de verte en diepte der eeuwigheid, die ook wedl
architectonisehe herhaling en aanwendt bij zijn ideeen-schilderingen, maar met den voet blijft staan in de werkelijkheid, ja, dat al beslister gaat doers, gelij k blij kt uit zijn
juist nu g eopende tentoonstelling bij R e eke r s, waar die
gewone teekeningen Uit Domburg ('0 ), of dat prachtige
portret van A.rchitekt L'ysen (06') toch veel onmiddellijker
treffen dan by . die Jange Generatie ('92) met al zijn dekoratieven omhaal . En 't zelfde heeft, om in 't voorbijgaan
'n buitenlander to mogen noemen, B o c k l i n, wiens prachtige, schitterende natuur tegelijk is enkel idee .
Maar bier is de natuur gedood opdat de idee le ve, de veelvormige werkelijkheid opgeofferd aan de strenglijnige, dekoratieve dogmatiek . Wat bij de Praerafaelieten vooral was een
revival van de kunst der quattrocento, die daarbij voor bun
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etherisehe, smachtende figuren de te-lange, vroomlijnige
misses slechts wat nog -Engelscher hadden to teekenen dan
deze reeds waren, en in dit bog lied van Salomo zoo consequent wordt toegepast, zal het garden op onzen bodem P
Beseheiden noemen deze kun stenaars hun werk een proeve
van „boekversiering"
is het niet ook een proeve van kerkelij ke kun st P Kerkelij ke kunst ! Jaagt 't woord-alleen reeds
'n rechtgeaard protestant niet de roomsche vreds op 't lijf P
Is z'n minachting van den vorm niet zijn trots, en z'n
armoede aan symbolen niet zijn rijkdom ? En toch
Oude
Testament en de eerste vijf eeuwen der Christelijke Kerk,
waaraan ook de Hervormers zich wilden aansluiten, zijn ze
niet vol van vormverheerlij king en symboleneerbied ' Enn
gevoelt niet de protestant, die meer wil doen dan protesteeren-alleen, die ook in de taal onzen tijds wil getuigen
van de geestelijke realiteiten, dat dun de kerkelijke kunst
nede tot zijn task behoort ?
Hebben hierop onze kunstenaars misschien gedoeld P
Zoo ja, dan had ik hun rijk en nobel-gedaan werk ook
daarom wat minder dekoratief, minder dogmatisch gewenscht,
meer zoo dat niet de werkelijkheid was genegeerd om de
idee, maar de werkelijkheid was verheerlijkt door de gedachte,
was opgevoerd tot de idee .
Nu, werkelijkheid, ultra-werkelijkheid, hebben we
dan hier ! zegt hij die van G o g h' s 100 Teekeningen
nit de Verzameling van Hidde Ny land, doorkijkt :
realisme, zoo rauw, zoo gewild-karakteristiek, dat 't wel
karikatuur lijkt . Zie de boeren deter Teekeningen zijn geen
menschen meer ; 't zijn karikaturen, en niet eens van 't
,grappige, maar van 't siniestere genre !
En wie meent dan 'n juist, 'n afdoend oordeel to
hebben gegeven, gaf het ook, maar anders dan hij bedoelde
want van G o g h zegt het zelf ook 1) . „Pareillement
1) V a n G o g h' s
1892-'9 , gedateerd van
Van Nu en Straps, den
dende Kunsten en Kunstn

brieven versehenen in de Mercure de France van
'87--'90, met welke data ik ze citeer ; verder in
eersten jaargang (189 ) en in Kritiek van BeelQverheid (redacteur : A 1 b . P 1 a s s c h a e r t) den
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(v. z. ex agtrant) daps le portrait de paysan, j'ai procd&
de cette fawn . Mail en supposant l'homine terrible que
j'avais a faire en plein midi, en plein fournaise de moil son . . . . Ah, mon cher! les bonnes personnel ne verront
dens cette exageration que de la caricature" ('88) .
Maar onmachtigen zijn meer brutaal ; en zwakkelingen
overdrijven altijd . Was deze v an G o g h 'r een, die om verlegenheid to maskeeren zoo'n geweld maakte, of een echte
geweldenaar die 't recht had ziju overdrijving der werkelijkheid anderen op to leggen voor de ware werkelijkheid 1
Hij kept deze vraag maar al to goed. „Wet ben ik
in 't oog van de meesten P Een nulliteit of een zonderling,
of een onaangenaain mensch, iemand die in de maatschappij
geen positie heeft of hebben zal, enfin wet minder dan de
minsten . Goed : gesteld dat alles ware precies z& , dan zou
1k door mijn werk eens willen toonen wet er zit in 't hart
van zoo'n zonderlinge, van zoo'n niemand . Dat is miju
ainbitie die minder gegrond is op wrevel dan op liefde
malgre tout, meer gegrond op een gevoel van sereniteit
dan op hartstocht" ('82) . En de meesten schenen ditmaal
werkelijk eens gelijk to hebben - wie toch noteert den
man van twaalf ambachten hoog? - totdat 't eeuwigonvermijdelijke weer gesehiedde, en het bleek dat de meesten
zich vergist hadden - echter eerst, toes het to last was de
vergissing to herstellen .
Man van twaalf ambachten, had het er niet jets van P
TJit zijn geboortedorp Zundert gaat hij (1870) in den kunsthandel G o u pu en Co ., waarvan zijn oom een der firmanten
was, en werkt in de vertakkingen der zaak, tot '73 in den
Haag, daarna to Londen en Parijs tot 1876 - hij was toen
23 j aar. Maar er stak geen koopman in hem, en dim werd
tweeden jaargang (190 ) . Terwijl de eerste vnl . zijn geschreven aan zijn
broer T h Oo v an G o g h, en Em . B e r n a r d, zijn de laatate (door mij
wet geinterpuncteerd) gericht aan den schilder Eidder van Rappard .
Eenige uittreksels geeft Jo h . C o h e n Goes chalk in den Catalogue der
Tentoonstelling van Schilderijen van V i n c en t v an G o g h to Amsterdam
190 . Met de 100 Teelceningen zijn verder to vergelijken : Vincent van
G o g h : 0 photocollographies d'apr~s ses tableaux et dessins . Amsterdam
W . Versinys, 190 .
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hij onderwijzer to :Ramsgate, daarna to Isleworth, en preekto
herhaaldelijk in methodisten-kerken . Januari '77 gaat hij
in 'n boekhandel to Dordrecht ; Mei '77 naar Amsterdam
om dominee to worden . Daar die weg wat lang is vertrekt
hij in '78 naar een Brusselsche evangelisten-school, en begint
nog dat jaar onder de mijnwerkers van de Borinage to
-evangeliseeren . Ook hem ontgaat de deuk niet die de
in '80
werkelijkheid iederen jongen idealist toebrengt
ziet hij dat zijn woord goon troost en heeling kan brengen
in 't rauwe mij nwerkersleven, en keert terug tot de liefde
zijner jeugd : hot teekenen . Koortsachtig begint hij bekende
meesters to copieeren, vooral Mill e t, verhuist naar
Brussel, dan naar Brabant, den Haag, waar zijn neef M a u v e
hem wat voorthelpt, en zit daar, van '81-'83 hardnekkig
to teekenen in een eigen ateliertje aan den Schenkweg .
Pat „hardnekkig" is van hem . „De kunst vraagt eon
hardnekkig werken, een werken ondanks apes en eon altijd
doorgaande observatie . Met hardnekkig bedoel ik vooreerst
eon gedurigen arbeid, maar ook hot niet loslaten van zijn
opvatting op hot zeggen van dozen of genera . . . Ik hob
weer een studio geteekend van hot kinderwiegj e, vandaag,
met veegen kleur erin. Ik zal dat wiegje, hoop 1k, nog
wel honderd keen teekenen
behalve dat van vandaag
Ik
hob
vandaag jets met mezelf
met hardnekkigheid .
afgesproken : dat is, mijn ongesteldheid, of hover de rosters
ervan, to beschouwen als niet bestaande . De kunst is
jaloersch, zij wil niet dat men ongesteldheid stelt boven
haar . Pus, ik goof hair haar zin . Zulken als ik molten
eigenlijk niet ziek zijn" ('82) . En volgt or dan in '83 een
aanschouwelijke beschrij ving van eon Scheveningsche pink
met dit slot : „natuurlijk hob 1k met al mijn attentie de
verschillende incidenten trachten to schetsen . Ik hob van
dat inkomon van de pink zeker wel eon stuk of tiers verschillende incidenten",
dan ligt 'n tweeledig besluit
voor de hand : iemand die zoo good ziet en kan zeggen
wat hij ziet, bezit welzeker de gave des woords ; en : iemand
die zoo wild op de natuur aanvalt, en zoo hardnekkig haar
levensmomenten op doek brengt, zal, zoo zijn lichaam 't

nithoudt, nie uwe barren openers, misschien afstootend, want
hi, doorliep g een school, misschien mooi, daar 't mooiste
niet op school wordt geleerd, maar in elk g eval nieu w.
En werkelijk, hoewel hij reeds in 1890 't levee verliet,
heeft hij in die acht jaren die hij schilderde, de Iaatste
in Frankrijk, zooveel en zulk oorspronkelijk werk geleverd,
dat en bewonderaars, en verachters, en beiden zijn even
heftig, erkennen dat V i n c e n t staat in onze schilderkunst
als een merkwaardig verschijnsel, als een nieuwe .
Nieuw is hij door zijn koortsig-snel werken dat zich
noon bekommert om de geij kte techniek, maar dat here
niet nieu.w is, slechts weer opvatten van de goede, oude
enn daardoor dus kans heeft werkelijk-nieuw
manier
to zijn . „Wet mij bezonder heeft getroffen bij het terugzien der oud-Hollandsche schilderijen, is dat zij meestal
~n/el zit m geschilderd .
Dat deze groote meesters als een
Hals, een Rembrandt, een Ruysdael, en zooveel
anderen, zooveel mogelijk du premier coup aanzetten, en
niet zoo veel er op terug kwamen . 1k heb handers vooral
bewonderd van. R e m b r a n dt en H a t s, handers die leefden
maar die niet a f waren. In eens schilderen, zooveel mogelijk
in eens" ('8 ) . Dit nu toegepast op zijn plein-air, impressionistisch werk moet geven dat nerveus-snelle arbeiden,
waarvau hij telkens spreekt . „lk heb bij 't makers (eener
schets) gezegd tot mij zelf : leaf ik niet weggaan voor er jets
herfstavondachtigs in is, jets myst .erieus, jets wear ernst in zit.
1k moest echter, daar het effekt niet blijft, snel schilderen .
De fig urea zijn in eene
g e krachtig e streken met een stevigen
kwast er op genet,
in eens . Het trof mij hoe stevig
die stammetjes in den grond zaten ; ik begon ze met 't
penseel, dock om rede van dien grond die reeds geempateerd was zonk een penseelstreek weg als niets . Toen kneep
ik wortels en stamen en er in uit de tube, en modelleerde
die wet met 't penseel . Ja, n.u staan ze er in, spruiten er
nit, steers er in geworteld met kracht. In zekeren zin bee
ik blij dat ik geen schilderen geleerd heb : allicht had ik
den geleerd effecten als die voorbij to loopen ; nu zeg ik
n.een, ---- maar juist diit moet ik hebben ; is 't niet mogelijk

dan is 't niet mogelijk, ik wil 't beproeven, ofschoon ik
niet west hoe het hoort . . . In mijn snelschrift mogen woorden
zijn die niet to ontcijferen zijn, fouten en leemten : toch is
er jets over van 't geen het bosch, of strand, of figuur
zeiden,
en is het niet een tamme of conventioneele taal,
die niet uit de natuur zelf voortkwam, maar nit een geleerde manier van doers of systeem . . . Zeg tegen S err e t

dat ik wanhopig zou zijn als mijn figuren goed waters ; zeg
hem dat ik ze niet akademisch correct wil ; zeg hem dat
ik bedoel dat als men een spitter photographeert hij dan
zeker niet spit ; zeg hem dat ik de figuren van M i c h e 1

A n g e prachtig vind, al zijn de beenen bepaald to lang, de
heupen en billen to breed ; zeg hem dat in mijn oog Mill e t
en 1' H e r mite de ware schilders zijn, omdat ze de dingen
niet schilderen, zooals ze zijn, droog analyseerend nagespeurd, dock zooals zij ze voelen ; zeg hem dat mijn groot
verlangen is zulke onjuistheden to leeren makers, zulke
afwijkingen, omwerkingen, veranderingen van de werkelijkheid, dat het mochten worden :
nu, ja!
leugens, als
men wil, maar
waarder dan de letterlijke waarde . . . .
„Lorsque Delacroix peint, c'est oomme le lion qui d~vore
le morceau. Wat is dat het ware ! en, o T h e o, als ik
denk aan wat ik zal noemen de technische club, wat is 't
de dood in den pot" ('8 ).
Natuurlijk betaalde de door hem zoo geminachte schildersclub hem van 's gelijken ; zij noemde zijn schilderijen
krankzinnigenwerk, en 't publiek vond 't meet dan gek .
Hij heeft echter niets anders verwacht, en werkt onder
chronisch geldgebrek des to hardnekkiger door . Ook met
de kalme verzekerdheid van een geloovige, die west dat de
tegenstand eigenlijk reeds gebroken is : „De plus puisque
pour la cause de l'impressionisme on a pen a craindre daps
ce moment de ne pas gagner et que la victoire est assures
d'avance de notre tote, it noes faut avoir de bonnes
manieres et faire tout cela avec calms ." Soma ook met de
bitterheid van een kleingeloovige, toch vasthoudende zijn
geloof in „une renaissance vraie et grande de fart
la
tradition vermoulue et offcielle qui est encore debout etant
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impuissante et fainean.te au fond, lea nouveaux peintress
seuls, pauvres, traites comme des foes, et le devenant par
suite de ce traitement, le devenant reeliement au moms en
taut que quart a leur vie sociale ." (Arles '87-'90) . Maar,
indien hij dit laatste werkelijk geworden is, zoodat hij na
eerst zichzelf in zenuwoverspanning verwond to hebben, kort
na zijn herstelling, in waanzin, zich van het lever beroofde,,
hij heeft ook gewerkt en geleefd om krankzinnig to worden .
„J'ai principalement vecu de 23 cafes ces quatres fours .
durant, et avec du pain que je doffs encore payer . . . Pour
ma semaine, sail-tu ce qui me reste aujourd'hui, et cela
apres quatre jours de jeune rigide :' Juste 6 francs . . . J'ai
ete et suis encore presque assomme par le travail de la
semaine passee . . . , mail j'ai fait une borne semaine, allez,
de cinq toiles ; si cela se verge un pen sur celle-ci, c'est
uaturel ." (Arles) .
Nieuw nu is dat hij voor 't eigenlijke werk houdt, wat
de anderen vo6rwerk achten . Ook andere schilders namen
veel impressies van hun onderwerp, dock dan stelden ze
daaruit samen het eigenlijke schilderij . Maar van G o g h
noemt wat andere schetsen heeten dadelijk „doeken", retoucheert er weinig of liefst niet aan, en komt zoo tot zijn
minstens 0 schilderijen plus nog meer teekeningen
en
dat voor ruim 8 jaar werkens ! „Quelle drSle de chose que
la touche, le coup de brosse ! En plein air, expose an vent,
au soleil, a la curiosite des gens, on travaille comme on
pent, on remplit sa toile a la diable. A.lors pourtant on
attrape le vrai et 1'essentiel, . . " en dan later
on y
ajoute ce qu'on a de serenite et de sourire." ('88) . Dat is
dus werkelijk wei een revolutie in 't schilderen : niet meer
't paisible gepeuter in 't atelier op het noorden, maar een
wild geworstel om aan de natuur dat to ontwringen wat
ze, en soma maar 'n oogenblik, last zien, en waarbij 't, niet
'n boekenzinnetje, maar ruwe werkelijkheid wordt, wat
v a n G o g h's meester Millet van de kunst zeide : it faut
y mettre sa peau . „Si l'on se porte biers, it faut pouvoir
vivre d'un morceau de pain tout en travaillant toute la
journee ; et en ayant encore la force de fumer et de
O.l .YI
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boire son verre, car it faut ca daps ces conditions" ('88) .
En dan rekenen zelf zeker door dit geforceerde levenn
in den dood gedreven to worden, en hoogstens een vriend
op 't vernemen dat : „par un beau soleil de juillet it ally
derriere le chateau d'Auvers se d~shabbiller de la vie",
een weeklacht to ontlokken, zooals die van D a v i d over
S a u l : Hoe zijn de helden gevallen in het midden van den
strijd . . . . Hoe zijn de helden gevallen en de krijgswapenen
verloren ! Want
dock voor we over 't verlies spreken,
nog zien waarin verder v. G o g h' s werk nieuw is .
Nieuw is het namelijk ook door den inhoud : „Het
boerenfiguur in zijn actie to geven, ziedaar wat is (ik herhaal
het) essentieel modern, het hart van de moderne kunst
zelf, da,t wat noch Grieken, noch Renaissance, noch oude
Hollandsche school hebben gedaan . Bet boeren en werkmansfiguur is men begonnen all „genre"
maar tegenwoordig, met Millet all eeuwigen meester voorop, is dat
het hart zelf van de moderne kunst, en zal het blijven . . .
Het boerenleven brengt zoo uiteenloopende dingen mede
dat, all Millet spreekt van „travailler comme plusieurs
negres" dit waarachtig dient to gebeuren, wil men tot eon
geheel komen. Men mag or mee lachen dat C o u r bet zegt
„Peindre des angel ! qui est ce qui a vu des angel :'" Maar
ik zou er wel bij willen zeggen : by. „Des justices au harem,
qui est-ce qui a vu des justices au harem P" (het schilderij
van Benjamin Constant) en zoo veel andere Moorsche,
Spaansche dingen, recepties bij Kardinalen enz . en dan al
die historieschilderijen die toch ook nog maar blijvenn
meters lang bij meters breed ! Waar dies t het alles toe
Hoe meer ik er aan werk, hoe meer het boerenleven me
absorbeert . . . A .ls men, rekent al wat men to loopen en to
sjouwen heeft om „het rouwboerke" en zijn but to schilderen, durf ik beweren dat 't een langer en vermoeiender
refs is dan veel schilders van uitheemsche onderwerpen
zij het „j ustice au harem" of de receptie bij een Kardinaal
voor hun meest uitgezocht excentrieke onderwerpen
. Leven in die batten dag in dag nit, net ale de
does
boeren op 't veld zitten, -- in den zomer de zonnehitte,
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in den winter sneeuw en vorst uitstaan, niet binnenkamers
maar buiten, en niet voor een wandeling, maar dag in dag
nit all de boeren zelf . . . Schijnbaar is er niets eenvoudiger
den boeren en vodderapers en an dere arbeiders schilderen,
maar geen motieven in de schilderkunst zijn zoo moeilijk
all die alledaagsche figuren ! Er bestaat, voor zoover ik
weet, geen enkele akademie wear men een spitter, een
zaaier, een vrouw die den pot over 't vuur bangt, of een
naaister leert teekenen en schilderen . Maar in elke stad
van een beetje beteekenis is een akademie met keus van
modellen voor historische, arabische, Louis XV, en in een
woord u lle -diet in werkelij kheid bestaande figuren . . . Wanneer
zal het f guar dus niet overbodig zijn, al waren er desnoods
fouten, en groote fouten in P .A.ls de spitter spit, all de
boer een boer is en de boeren een boerin . Is dit jets nieuws P
Ja, zelfs de figuurtj es van Ostade, Terburg, werkenn niet
zooals die van tegenwoordig ; ('8 ) . KLEUR DRUKT UIT
ZICH ZELF JETS 17IT . . . Wat mooi doet, werkelijk mooi,
is ook joist . ('86) Car, au lieu de chercher a rendre exactement ce que j'ai devant les yeux, je me sera de la couleur
plus arbitrairement pour m' exprimer fortement . . . Ah,
mon cher ! les bonnes personnel (vervolg van 't reeds vermelde citaat) ne verront dens cette exageration que de la
caricature . Mail qu'est ce que cela nous fait ' Nous aeons
lu „la Terre" et „Germinal" et si nous peignons un paysan,
nous a,imons a montrer que cette lecture a un peu fini par
faire corps avec nous" . ('88) .
Nieuw ' zal menigeen vragen,
beet dat nieuw,
en oorspronkelijk :' 't Is niets anders den de mode van
den dag ! Wees 'n kermiskerel, 'n krom karikatuur van 'n
boer, 'n vagebond of vodderaper, den zijt ge een interessant
mensch, en schilderkunst, literatuur zoowel all beeldhouwkunst zullen zich doodwerken om u near waarde of to
maar wees 'n man, die gevaar liep vagebond to
beelden
worden, maar zijn hartstochten temde, en nu staat op zijn
eenzamen post, misschien den tredmolen treedt van een lastig
ambt, en ge zijt een vervelend wezen, misschien belangrijk
voor stembus en fiscus maar niet voor de kunst, wellicht
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dan kunt ge modekunst, mode-socialisme evengoed nieuw
noemen, en zoo dwaas zult gij niet zijn, die wel weet hoe
die beide ores leven hebben verleugend en vergiftigd !
En och, zal een tweede verzekeren
weet ge wat
bier 't nieuwe is? Dat dit pastoriekind 'n Parijzenaar
werd, en deze methodistenprediker ten slotte Z o 1 a steldeboven 'n Evangelic ! Daarover verblijdt zich de wereld, als
een Christen zich bekeert tot de wereld, meir dan over
negen en negentig wereldlingen die deze bekeering niet van
noode hadden. Maar o, als 't omgekeerde eens ware geschied, en hij van kunstenaar eens prediker ware geworden !
, wat zon 't geroep groot zijn geweest over 't parasitisme
van clericale onverdraagzaamheid
en de patient zelf way
er genadig afgekomen indien men hem alleen beklaagd hadd
over zijn hersenverweeking ! Nieuw ? Noemt ge dat nieuw,
zijn Heiland to verloochenen, en dan vroeger of later, maar
onvermijdelijk, door levensangst in den dood gedreven to
worden ? Och, ware bet nieuw, ware dit 't eerste geval . . . .
Tot zoover was ik gekomen, toen mevrouw 01 d e nz eel alhier haar tentoonstelling opende van schilderijen,
aquarellen en teekeningen door Vincent van G o g h,
grootendeels nit zijn Franschen tijd -- en ik er dus been moest .
En ja, daar waren de Brabantsche boeren en boerinnen,,
studies voor 't groote dock De Aardappeleters, daar waren
ze de stompziunige gezichten, de onnoozele werkwezens,
nu niet genomen buiten in fellen zon, maar in 't dompig
licht van bun donkere delen en geschilderd als met groenen
modder, als vergroezeld met den grond waarmede ze van
binnen en van buiten besmeurd zij n
jawel ; maar, in dien
modder jets van rembrandtieken glares en in die aardkleurige
plompe figuren toch jets van 't primitieve leven-zelf. En
ja, in de volgende zaal laaiden en schreeuwden de felle
kleurenschitterin gen van 't Midi-landschap en plein air ;.
daar hiug aan groenen hemel een gele zon, waaronder een
maaier waanzinnig worstelde tegen 'n geel en wit gloeiend
stormgolvend halmenveld ; daar ook de Brug to Arles die 11
op een neveligen winterdag met de oogen doet knippen .

tegen dat felle, stekende Julilicht van den Midi ; daar ook
die innige, trouwe zelfportretten ; maar daar ook dat geraflineerd anti-conventioneele, 't woedende raaskallen in
wilde kleuren van een waanzinnige . . , zoodat ik daar gevoelde dat 't even gemakkelijk was tot bewondering als
tot verguizing van dit ong ehoorde werk to komen . ; maar 't
niet grog er koel voor to blijven . En daarom grog ik van
rnevrouw olden z eel near Boy man s, wear in de tweede
benedenzaal twee voor zijn doers geacheveerde van G o g h's
hangers nit zijn Brabantschen tijd, een I erfstlandschap en een
Watermolen. En daarna near enkele particuliere verzamelingen, wear ik dien fijn-afgewerkten Groenen Papegaai zag,
even geduldig near wren gepeuterd nit dien schaduwigen,
eenvoudigen, dieplevenden achtergrond als zijn bekende
.I atjes ; wear ik zag enkele van zijn talrijke Weefgetouwen,
wet van zijn Bloemen, zoo forsch in de kleur en rank van
h.ouding, zijn Drentsche Turf kruiers, en een zijner Brabantsche
Bandschappen, waarin naast forschheid ook 'a aanloopj e
was near fluweelig e Bocklin-kleuren ; en toes kwam ik voor
nij tot dit besluit : zeker, nieuw is v a n G o g h ; ongetwijfeld
een initiateur .
Maar niet door zijn boeren a la Zola. Die verdierlijkte wezen s zijn even onwaar, als de verengelde natuurlnenschen eener vorige mode van J . J . R o u s s e a u en
C h a t e a u b r i a n d, en zijn niet in een adem to noemen
met de echte boeren, de ware buitenmenschen van R e n e
B a z i n. ' s La tame qui meurt . Maar wel is hij nieuw door
zijn naief ears zien van de natuur, en zijn oorspronkelijke
onschoolsche teekening en kleur . Wat 'n pracht van herfstkleuren, volkomen een met den weemoed van den stervenden
zomer, in zijn llerfstlandschap ! En met welke groote oogen
en diep gevoel zag hij dien GYatermolen staan in 't zwaarmoedige, geheimzinnige licht van 'n Brabantschen druildag !
Bat nieuwe, dat is wel zeker de vrucht van zijn wanhopig
worstelen met de natuur, en van z jn teekenen met de
vibreerende kleur . Mogen we dat nieuwe niet dankbaar
erkennen en tegelijk, tegen van G o gh's beweren in, zeggen i' :
peen, boeren en voddenrapers zijn niet belangrijker den
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engelen en kardinalen, en vooral Z o 1 a-boeren zijn op 't
oogenblik veel gewoner en ouderwetscher dan een goed
historisch doek van meters hoog bij meters breed,
't zal
heuchelijk zijn er weer eens een to zien i maar wat wel
belangrijk is : als een nieuwe conventie baan breekt . Want
't is als S t ij n S t r e u v e 1 s in zijn St-ille Avonden zegt : „schilderen blijft toch altijd de conventioneele interpretatie der
werkelij kheid en alle schilderkunst is maar een comedie
met kleuren ." En die schilder, die nu zijn interpretatie den
menschen weet op to leggen, zoodat dezen zeggen : zoo moet-j e
zien, zooals hij! dat is 'n nieuwe, en een blijver .
- Ja maar, de werkelijkheid, de waarheid . . .
Daarvoor is de kunst niet in de eerste plaats . Die
is er in de eerste plaats om de schoonheidsontroering van
den kunstenaar, die ons de zijne weet op to leggen . Zoo
was het, en zoo blijft het . G o e t h e zei, na herhaalde
beschouwing vann de zolderschildering der Sistina :
na
Mi c h el A n g e 1 o kan zelfs de natuur mij niet meer bekoren, want ik kan haar toch niet met zulke groote oornen
aanzien als hij . Let wei, hij zei dit „ua herhaalde beschouwing", niet dadelijk . Men moet wennen aan de schoonheidsontroering van elken kunstenaar
en vooral moet men
wennen aan van G o g h . Men moet, zijn werk ziende, tegen
zichzelf zeggen, wat hij v a n R a p p a r d eens schreef : „word
flu niet boos
lees door
tot het eind toe
al s ;e
boos wordt, verscheur dozen brief niet ong elezen, tel eerst
tot tien . . . Pen-twee-drie etc. . . . Dat calmeert. Er komt
iets heel ergs, hoor ! 't Geen ik zeggen wil is dit : . . . zonder
u zelven daarvan bewust to zijn, sans le savoir, is die
akademie een maitresse, die verhindert, dat er eon meer
serieuze, meer warme, meer vruchtbare liefde in u wakker
wordt . Laat die maitresse loopen en wordt tot over de
ooren verliefd op uwe eigentlijke beminde dame nature of
reality . 1k ben aldus ook verliefd geraakt en dat wei tot
over de ooren op een dame nature of realite - gij behoeft
niet to denken dat er slechts eeu vrouw dame nature of
realite is, neen, dat is maar de gesl.achtsnaam van verschei
dene zusters, die verschillende voornamen hebben
en

voel me sedert zoo gelukkig, ofsehoon zij mij nog erg
wederstaat en zij mij nog niet hebben wil" (bi . 2 ) .
waar dit laatste al to zeer gemerkt wordt, zal
men misschien nooit aan hem wennen . Tenminste aan de
incest typische v a n G o g h' s zal ik, denkelijk, nooit rwennen.. Waar hij de gestelde grenzen overschrijdt, is hij me
'n titan die den kwajongen nog niet heeft uitgeschud, en
die hervormertje . . , speelt. Maar als hij gewoon werk geeft,
waar 't niet to fel toe gaat, daar overmeestert hij me en
dwingt me tot bewondering, en waar hij, teg en zijn eigen
theorieen in, gewoon schildert stemt hij me tot dankbaarheid . B .v . met zijn ..8erfstlandschap in B o y m a n s . Dat
hangt nu naast eenn schitterend e heide met blanke berken
van T h, d e B o c k, en o, hoe vaak heeft me die overgezet
inn zomerzon en zomerweelde als 't kelderkoud en mistig
was op de Rotterdamsche straat . Maar as ik flu de zaal
binnenkom, dan zie ik de B o c k bijna niet meer, zoo
m.achtig overmeestert me v a n G o g h' s dock . Pat heldere
Loch stervende licht, dat felle en toch ter aarde vallende
kleurengewemel van 't herfstblad, die nauwel .ijks aangegeven
enn toch zoo karakteristieke figuurtjes op den stillen zandweg neen, met zoo groote oogen heeft me nog niemand
verteld den schooners weemoed van den herfst . En ik
won dat die mooie, veel knapper gesehilderde d e B o c k
weer naar 'n bovenzaal ging, want nu . . .
En dan het tweede bezwaar, de klacht over z'n omgekeerde bekeering, over zijn tragisch levenseinde :'
Er is 'n an.twoord dat zegt : richt die klacht tot
u zelf, maak er een zelfaanklacht van .. Hoevelen zijn met
jeugdidealisme gekomen tot het Evangelic en heengegaan omdat het zout smakeloos was geworden, omdat gij,
die heerlijkheids-aanschouwers en profeten heettet, blinde
wauwelaars waart geworden ! Schamen we ons liever dat
om flu maar eenzij,d.igen to noemen
dat manners ads
T i e t z s c h e en v a n G o g h ons den rug hebben toegewend,
en vragen we ons eens af, of wij ook jets weten van hun
trgisch einde . En ook, of de geniale footers zulker opstandige naturen niet hooger staan dan onze gdadde deugden
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Er is 'n an der antwoord, of eig eel ij k een af- en dooddoener, de uitweg van Nor d a u en L o m b r o s o, die zeggen
dat men genie is op straffe van waanzin, en dat alles to
verklaren is uit eigenaardige schikking van de atomen bij
enkele personen en families .
't Laatste antwoord dat
ons lijdelijk doet afwachten
hoe de atomen zich believers zullen to schikken : tot een
sukkel dan genie, met of zonder misdadigen aanleg
latende
aan zijn liefhebbers, de slappe, fletse fatalisten van allerlei
gading
vraagt en verdient 't eerste meer aandacht . Nobel
is dat zeker ; het is de volhardende edelmoedigheid der
moeder die zichzelf de schuldige noemt dat haar zoon brak
met wat zij hem leerde aanbidden en belijden, en dit luide
herhaalt om in haar wanhoop toch nog to hopen
maar
die de breuk daarmede niet herstelt .
En die breuk, in v a n r o g h's le ven en werk zoo scherp
belichaamd, is de breuk tusschen cultuur en christendom,
de onloochenbare en smartelijke breuk van omen tijd . Hij,
het pastoriekind en 't petekind van den firmant van den
wereldberoemden kunsthandel G o u p i l & Co . staat van
zijn jeugd of voor de keuze, de keuze in zijn dagen tot
een pijnlijker alternatief gemaakt, dann misschien ooit . Op
de tijden dat het eerste christendom scherp stood tegen
de immers heidensche kunst, waren de middeleeuwen gevolgd
die de kunst christelijk hadden gedoopt . Renaissance en
hervorming echter maakten de kunst feitelijk los van de
voogdijschap der kerk ; en in 't bizonder de groote hollandsche meesters stonden vrij tegenover het geheele levee,
zoodat R e m brand t z'n Geslachte Os, zoowel als z'n .E'mmausgangers schilderde, en zijn heerlijksten triomf behaalde met
de Staalmeesters. Maar omdat de staatskerk het levee,
althans uiterlijk, dwong in de christelijke n.ormen, kwam
de kunst die dit levers in beeld bracht, niet in botsing
met het christendom . Eerst toen de staatskerk aan verval
van krachten bezweek, kwam de cultuur langzamerhand de
vacante plaats van leidsvrouw der menschheid bezetten .
En eigenaardig, niet direct zich vijandig stellende tegen de
christelijke idealen . Integ endeel, ze sloot zich aan, bij de

antieke, en die niet door de Porta del Popolo Rome was
binnengetrokken, was geen schulder . De eerste heift der
19e eeuw bracht een revival van ideale, van christelijke
kunst, en names als Thorvaldsen, Overbeck, Ary
S cli e ffe r zeggen genoeg . Omtrent 18 0 was 't nog al
boter tot den boom - omstreeks 1860 was het reeds
duidelijk dat de cultuur zich een eigen bedding ging
graven - en 't zal ongeveer 1880 zijn geweest, toes de
cultuur het parool gaf : ,,wie bekwaam wil zijn tot de
kunst, hebbe gebroken met de muffe kerkidealen", en de
kerk antwoordde met de weemoedige klacht : ,,wat nuttigheid geeft alle schoonheid die de waarheid niet dient !"
Nu, de enkele uitzonderiugen en de velerlei oorzaken
diet breuk daargelaten, v an o g h is ze, zonder dat hij er
van bewust was, door de ziel gegaan . Het vreemde, zwijgende kind, met zijn idealistischen aanleg wan zijn levers
en vlam van aanbidding to makers, ging as in een droom
naar schoonheid of waarheid - en werd, wiji men in geen
van beide examen kan doers, een zonderling . Schoonheid
zien was zijn eerste hartstocht en schoonheid verkondigen
als waarheid, de tweede daaraan gelijk . Waar hoorde hij
tehuis ' Hij beproefde het met de kunst ; maar o, daar was
de club, de coterie, de mode-school almachtig - en hij werd
methodistenprediker. En geen kerkgeloof is zoo krachtig
joist door haar vormverachting en haar levee op kosten
der cultuur als 't zelfde methodisme, 't konsekwent-kunstlooze protestantisme, dat 't lokaal verkiest boven de cathedraal, en een Sankey-lied boven 'n psalm of Palestrina-koor .
Maar dit was niet zijn ontnuchtering : in een kerk zonder
kunst gekomen to zijn, noch dit ziju ideaal : een kerk met
kunst to gaan stichten, seen zijn ideaal bleef to verkondigen
wat prof. J. H. G un n in g eens noemde : ,,de heerlijkheid
van het ordinaire", terwijl van Gogh heerlijkheid dan opvatte
in den zin van awfeLllness, de grootsehe ontzaggelijkheid van
het ordinaire levers ; en zijn ontnuchtering was dat hij met
het woord dit ideaal niet tot de zielen kon brengen . Maar
dan you hij 't verkondigen met de direct-ontroerende kleur,
met het zielsontroerende beeld, en daarvoor zijn levee
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offeren. Want zijn levee offeren
deze primaire overtuiging van geroepen predikers
dat moest hij en beeft hij
gedaan in zijn gloeienden, fanatischen werkijver . Dweper
was hij, en dweper bleef hij en zoo viel, zeg t Mar i u s in
De ilollandsche &hilderkunst in de XIXe eeuw „aan een
meteoor gelijk, het oeuvre van V i n c e n t v a n G o g h op de
uitgebakende velden onzer schilderkunst . . , hij g of met zijnu
werk de laatste groote sensatie, die de schilderkunst der
negentiende eeuw aan Nederland zou schenken" (bI . 11) .
En die sensatie was allesbehalve eenstemmige bewondering ; integendeel, hij deed, echt een meteoor gelijk, schrikken .
Schr .kken door zijn onbehoorlijke productiviteit, schri.kken
door zijn souvereine minachting van de school, schrikken
door zijn wilde kleurvisioenen die niet meer schilderijen
konden heeten
maar ook schrikken van geluk, van dankbare vreugde dat er eindelijk weer een man zich had vrij
geworsteld uit de alleenzaligmakende techniek, en nit de
conventioneekschilderachtige tot een oorspronkelijke, zielvolle levensverbeelding.
En die strijd driurt voort en zal wel blij yen voortduren
wat gelukkig is misschien ook . Tenminste als mijn ervaring
door meerderen gedeeld wordt, nl . dat v a n G o g h' s werk
't an.dere doodslaat . Want wat z'n schilderij me g edaan had
op Boymans, dat deden mij zijn teekeningen in 't museumm
to Dordrecht, dat juweel van 'n museum, joist wijl er niet
van alles wat is, maar een enkele oudere, als A r y S c h e f f e r,
zich eens geheel mag uitspreken, en dan tegenover hens
een jongere, als V i n c e n t, ook lan g aan 't woord a nag
bliijven . her toch maakten zijn teekeningen, hier zooveel
directer tot me sprekend dan thuis de overigen s voortre#1el.ijke reproducties uitg egeven door V e r s 1 u y s, m e ougescb.ikt voor 't genieten van 't opzichzelf toch uitnemender
werk van zijn correctere collega's als B r e i t n -e r, I s a a c
I s ra e 1 s e . a. die toch oak impressionist en nieuw, ja, allernieuwst, en artistiek ja allerartistiekst zijn . . Maar hen
zieude zei ik :
„mooi werk, prachtig werk, maar 't komt
nit 'ii atelier, goed, uit 'n plein-air-atelier dan, en van
G o g h' s werk is sours raar, onbeholpen-stotterend, maar 't
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komt nit 't lever, nit 't lever zelf"
en moist dan miju
zeggen toch onbillij k tegenover die anderen . Want ciok
na 't kranigst geschreeuw tegen alle conventie blijft goed
schilderen nog altijd iota beter dan slecht schilderen, en
men kan toch wel eon goed kunstenaar zijn zon .der steeds
in lichtelaaie to staan, to dwepen en to preeken ; ja, 't zijn
Diet de minste ouder de brooders, de aristrocraten, die Diet
dadelijk huu hart voor iedereen opener, hun aandoening
smoren en liever een tiende dan vij f heele doeken in eon
week schilderen . En dus is 't nog zoo gek Diet dat de
meeste muses zich wachten voor v a n G o g h, want 't wordt
voor eon schilder kwaad concurreeren met 'n collega, die
als 't er op aankomt ineens een preekheer blijkt en profetieen, natuurlijk origineele profetieen, begaat .
Dit afzonderlijke was nu joist 't mooie in hem
of 't
leelijke ; zegt men, al naarmate men voor- of tegenstander
is van 't psychologische schilderen, van 't met kl euren
willen zeggen moat eig en lij k 't work des woords is ;
maar
in elk geval, dit was inn hem buitengemeen echt en bizondersterk ; enn dat is zijn beteekenis, moot wel ieder zeggen .
Zi.jn beteekenis is zijn font dat doze schoenmaker zich
Diet aan zijnu leest won houden, dat hij zondigde tegen de
wet dat g een kunstenaar mag overgaan op hem vreemd
terrei-n
en dat hij van doze fouten jets goods maakte,
en wel voor zijn yak . Precies als Wag n e r, die ook riep
,,Nicht nor Musik !", en 'k weet al Diet moat antlers wilde
zijn, en zoo Tangs eon omweg toch de muziek weer diende,
en die andere ding en Diet . Vandaar ook van G o g h' s
telkens overstappen op antler terreiu, dat hij die zoo dweepte
met lijn en kleur, dan weer in eons zei : dat de gedachte
alles was. Zoo tegen v a n Rap par d : „n'est ce pas plutot
l'intensit de la pens e quo la calme de la touche quo noun
cherchons et daps la circonstance doune~ de travail primessautier sur place et sur nature la touche calme et biern
reglee eat elle toujours possible ." (bl . 101) . Zoo spreekt
hij ook over : „hot positieve bewustzijn dat de kuust nets is
grooter en hooger dan onze eigen handigheid, of kunde,
of wetenschap, Dat de kunst jets is dat, ofschoon door
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menschenhanden voortgebragt, niet door de handen alleen
gewrocht wordt, dock van dieper bron opwelt uit onze ziel,
en ik in handigheid en technische kennis met betrekking

tot kunst jets wind, dat mij herinnert aan wat men in den
godsdienst eigengeregtigheid zou noemen . Mijn sympathieen
op letterkundig, zoowel als op artistiek bebied worden bet

sterkst getrokken tot die artisten in wie ik bet meest de
ziel zie werken . . . , jets heel anders dan 't licht en bruin,

jets heel anders dan de kleur
toch dat heel jets anders
bereikt wordende door die juiste wedergave van licht, effekt,
stof, kleur . Pat bewuste jets anders, 't welk ik dus in
I s r a e l s veel meer zie dan in V a 11 o n, heeft E l i o t t zoo
bijzonder, evenals Die ken s bet ook heeft . Zit bet hem
in de keus der motieven P Neen, die is oak alweer een gevoig .
En ik wilds er op komen, dat o .a . E 1 i o t t meesterlij k is
van executie ook, dock buiten en behalve dat nog jets
eigenaardig geniaals (heeft) waarvan ik zou willen zeggen
men wordt er misschien beter door als men die boeken
leest
of die boeken hebben een wakkermakende kracht"
.
1
)
.
(bi
Ja, en gelijk hij in zijn schjlderijen ten slotte niet
minder dan bet licht zelf wilds schilderen in zijn innigst
leven, zoo wees hij aan de schilderkun st ook de boob rte
zedelijke tank aan, en eischte dat 'n schilder, even als L u c a s
zelf, ook evangelist zou zijn : „La Bible, c'est le Christ . . . .
que c'est petit, cette histoire ! . . . Ii n'y a done que les
Juifs au monde . . . , mais la consolation de cette Bible si
attristante . . . , c'est le Christ . La figure du Christ n'a ete

peinte, comme je la seas, que par D e 1 a c r o i x et R e inbran d t ; et puffs Mill e t a peint la doctrine du Christ .

Le rests me fait un peu sourire . Le Christ seul, en.tre tons
les philosopher etc, a aff.rme comme certitude principals la
vie eternelle, 1'Infini du temps, le n .~ant de la mort, la

necessite de la raison d'etre, de la sincerite du devouement .
Ii a vecu sereinement en artiste, plus grand que tou s les
artistes, dedaignant et le marbre, et l'argile, et la palette,
travaillant en chair vivante, c'est-a-dire que cet artiste inoui
et a peine concevable avec l'instrument obtus de nor cer~
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veaux modernes, nerveus, et abrutis . . . , it faisait des hommes saints . . . . des Immortels . C'est grave, cela, surtout
parce que c'est la verite . . . , ces paroles parlees, qu'en
grand seigneur it ne daigne meme pas ecrire, soot le plus
haut des plus hauts sommets atteint par fart, qui y devient
force creatrice, puissance creatrice pure . Ces considerationss
noun menent bien loin, bier loin (nous elevent au dessus
de fart meme) . Ellen nous font entrevoir fart de faire la
vie, fart d'etre immortel, vivant ; elles ont pourtant dess
rapports avec la peinture. Le patron des peintres, Saint
Luc, medecin, peintre et evangelists ayant pour symbols,
helas, rien que le boeuf
est la pour nous donner esperance . Pourtant noire vie propret et vraie est bien humble."
Ziedaar, habemus confztentem : hij zegt 't zelf : dit gaat
an dessus de fart meme . . ., pourtant des rapports avec la
peinture . Zeker dit is dwaas : ook 'n schilder behoort niet
wijs to zijn boven 'n schilder betaamt, en zich to spenen
van preeken, vooral zoolang hij nog zooveel heeft in to
halen ; maar 't is toch 'n sublieme dwaasheid . 't Is de
dwaasheid van een die geen specialiteit wil zijn ; die 't geheele leven heroisch wil zien, de levenssynthc se niet wil
opgeven ; die met 'n misschien verkeerde christologie de
kosmische beteekenis van den Christus, door vroom en
onvroom losgelaten, vasthoudt ; die 't geheel ziet, op zich
ziet aankomen, zooals een levend schilderij u met groote
oogen aankijkt, en blijft nakijken in welk hoekje gij u
ook plaatst.
Is dit zijn beteekenis, dan vergeeft men 't dezen
kunstenaar dat hij nooit kon vergeten dat hij profeet had
willen zijn . „Daps mon tableau du cafe de nuit, jai cherche
a expliquer que le cafe est un endroit on on pent se ruiner,
devenir fou, commettre des crimes . . . exprimer comme la
puissance des tenebres d'un assommoir, et toutefois sons
une apparence de gaits japonaise et de bonhomie du Tartarin", flier is weer de methodistenpreeker aan het woord,
door den kunstenaar nog niet uitgedreven . Ja, en hier
begaat de kunstenaar een zonde tegen zijn kunst, 'n moeilijk goed to prates font, want voor de kunst is 't cafe niet
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„un endroit ou on se peat miner", maar 'n bizonder verlichte zeal, half huiskamer, half straat, wear men drinkt,
lacht en praat, en hoogstens, als er den een saamvattende
formule moot gezegd worden : „un endroit ou on pent
s' amuser" ; maar eigenlij k niets dan een zeal, een ding met
moeilij k to schilderen licht, maar dat niets heeft uit to
staan met „la puissance des tenebres", zooals de ex-evangelist zegt . Jewel, maar dat foutieve was nu juist't geniale
in vin cent van G o g h. Dus onn.avolgbaar . Dan zou
't namaak worden en nonsens, sinds „quad licet Jovi non
licet bovi", sinds wet 'n enkele nauwelijks ken, niet is voor
alleman. Pat voor 'n kunstenaar, die staat of valt met
zijn techniek, ongeoorloofde afgeven op de techniek, wordt
zoo meer dan een rudiment van den methodisten-preeker,
dien ultra-protestant, wien alle vormendienst uit den booze
is, wordt 't zoeken, 't profeteeren van een levenssynthese,
al geschiedt dit hakkelend . 'k Weet wel, er blijven er die
zijn kleinachting der techniek verklaren als een onwillekeurige erkenning van een tekort, dat hij geen kans meer
zag aan to vullen ; ook die hear plechtig voor zijn eigenaardigheid verklaren, d .w.z. dus niet verklaren
mij
schijnt 't eerste 't meest waarschijnlijk .
Het blijft dus een font ; maar dat men hem die font
van zelf vergeeft is 't bewijs van zijn genialiteit . Want 'n
genie is hij die doet, ken en mag doen, wet 'n gewone
moet laten, en meest, in berekende braaf heid, wel last ook .
En mij is dan zijn geniale font een door hem zeker niet
bedoelde profetie
o, neen zeker niet bedoeld, geheel
onopzettelijk, en onbewust, maar daarom des to machtiger
'n profetie
dat de cultuur niet aan zichzelf, niet aan
eigen techniek genoeg heeft, maar moet teruggrijpen near
de gedachte, en bij 't verbeelden van schoonheid moet de
waarheid bestreven. Dat verklarrt voor mij 't anders onverklaarbare dat zijn werk zoo dicht staat aan 't levensmysterie, zoo inleidt in 't levee zelf.
Des to tragischer dan dat hij die 't levee zoo lief
had, 't levee zelf uitliep !
Zekex, en toch to begrijpen, omdat hij de waarheid,
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als hij is 't levers ontzettend moeilijk :
Neen, geen zwaarder kruise geen
dan 't kruise der poeten,

zegt Gezelle, die zoo vaak doet denken aan Vincent
van Gogh.
Heel 't westen sit gekibbelkappeld
gewaggelwolkt, al hil en dal ;
't sit blauw en groen en geluw g'appeld,
to morgen nog volBtormde 't al,
en stifle is 't flu! De sonne aan 't zinken
doet her en daar een splete blinkers,
en kijkt erdeure, nu en dan .
Heel 't westen bleust en blinkt ervan . .
zoo heerlijk is 't, alsof er zoude
een reuzenpenning, rood van goude,
den reuzenspaarspot vallen in
der slapengaande dagvorstin .

Niet waar, dat is naief, dat is anti-gewoon en levensvol als 'n goed landsehap van V in c en t?
En ongeveer 't zelfde wat T an V e t h over dew
zuchtte : ,,het schijut tot onze schande geschreven, dat in
deze wereld, schittering van gaveri wel zal worden gekoesterd en geeerd, maar dat as een melaatsche worde uitgeworpen hij, die zonder de faciliteit van het talent iets van
dat zwaardere in zich draagt van het genie" (bl . 3) maar zuchtte na V in c en t s dood, is telkens gekiaagd na
Gezeile's dood .
Vanwaar dan bij gelijksoortig streven en gelijke miskenning bij den &ne die levensmoed, en bij den andere,
die Ievenswanhoop 2 Van de versehillende samenvoeging
der atomen? Neen, door G e z e 11 e' s geloof dat hem, trots
niet mindere miskenning dan Vine en t en bij even vaste
verzekerdheid van zijn uitverkiezing tot kunstenaar, den
ootmoed gaf waardoor hij kon danken :
Hoe bars ik, louter duisterheid,
en stekeblend geboren,
o Licht, tot uwen lof bereid
bestemd en uitverkoren?
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En dat hem bovenal dezen verzoenden aanblik gaf van het
levee, die lang niet is alter geloovigen, noch alley kunstenaars, dock eerst ontstaat waar kinderlijk geloof en znivere
kunst, dus beide in hue opperste echtheid samenvallen
In elken vuilen plasch
van voet- of wagenspeur,
die blankgeloopen staat,
vol morsig regenwater,
verschijnt het evenbeeld
der bloote tonne, en last er
nee lack uit henengaan
van liefde- en lichtgeschater .

Zoo kon G e z e 11 a als een door de waarheid geheiligde
de schoonheid gaan dienen om de schoonheid alleen, of
neen, niet am, om, hij deed 't nergens am, hij deed het,
omdat hij 't mocht en niet kon laten, hij deed 't zooals
elk kunstenaar zijn werk, omdat hij 't moest, en niet zouE
laten . Hem had van G o g h moeten kennen, van hems
hooren zijn geloofswoord in den kunstenaar
vergeefs zal ooit onschoone hand
naar schoonheid willen grijpen ;
men kan den eenen diamant
maar met den andren slijpen

en hieruit moeten besluiten : dat de kunsten aar die met,
gierige hand grij pt naar 't schoone levee om dat to later
zien in zijn scheppingen, ook 't eigen levee als een schoonheid Gods moet tier, en nooit mag zich daaraan vergrijpen,,
nooit onschoon nit 't eigen levee scheiden .
Een wensch, in dit geval een ijdele wensch, maar dezen
wensch naar heroischer levensaanschouwing en hechtere
levenssynthese in onzen verscheurden tijd zoo levendig in
me to hebben gewekt, blijft mij de beteekenis van 't werk
gelij k van alle levende
van Vincent v a n G o g h
kunstenaars.

DUINSONNETTEN
DOOR

SEERP ANEM .A.. .

1.

LENTE.
Schauw dekt de wei en glens de witte duinen,
die blinken aan de refine lentelucht ;
door 't groenend hout der eeuwenoude tuinen
vaart voorjaarswind met vogelzang en -zucht .
Met vlag en kransen komt een wilde vlucht
van lentbachanten uit het zuiden stuiven,
en wagens onder witte wolkenhuiven
vol bloemen bold'ren nader door de lucht .
Dear schalt een kinderstem door 't looversuizen,
de koekoek zingt z'n zang in zelf behagen
en schor trompet de grillige fazant .
Onrustig wil het in m'n hart gaan ruischen ;
tot wie zend ik z'n trouwlijksten gezant,
tot wie z'n schoonst getooiden bloemenwagen

II .

ZOMERAVOND.
Het land van Poot rust onder zwaar gewicht
van zomerzoelt' en blauwe wolkgordijnen,
die boven 't meir den afscheidsblik doers kwijnen
van 't in de diept verzinkend dagelicht .
En 't zuidewindj e, klimmend op de duinen,
brengt zoete geuren nit het vergezicht
van golvend Bras, van vrucht- en bloemetuinen,
vrijwillig cijnsbaar, wie daar droomt en dicht .
Daar spat een gouden straal en zwijmt weer weg
aan 't donk're blauw, en doet de stilte wachten
als vage angst bij nacht den bangers droomer .
Een dof gerol van zware wagenvrachten
op holle brug dreunt in de verte weg . . . .
0 weeldeiiren van den vollen zomer !

HEGELIAANSCHE LITTERATUUR
DOOR

Prof. Dr. Jhr. B. H. C. K. VA N DEE WYCK.

H . W . Ph. E, v, d . Bergh van Eysinga .
Gekleurde Wolken, een boek in proza en verzen .
,,There is nothing true but Heaven ." Thomas
Moore. Amsterdam . W. V e r el u ye . 190 .

1k was gezind om dit boek to bewonderen, want men
had mij verzekerd, dat de Schrijver, Predikant to Zutphen,
een man van groote gaven was . 1k ben wonderlijk nit de
koets gevallen . Bij de lezing ademt men een lucht in
met onreine stoffen bezwangerd . Het is een slecht boek
met hier en dear jets moois er in.

1k zeg dat niet van het eerste stuk met zijn vermoeiend refrein : ,,De aarde wentelt, zij wentelt in scheemrend' eiudloosheid." Pit stuk is niet gevaarlijk, maar den
talentvollen schrijver onwaardig ; woordgerinkel, opgesierd
met visioenen aan Os car Wild e en anderen ontleend ; liet
is een stijloefening, die een leerling der hoogste kiasse van
een gymnasium, zoo hij niet van alle zelfbezinning verstoken was, verbrand zou hebben in pleats van geduldig
de proefdrukken na to lezen en ten slotte met een tevreden
glimlach ,,imprimatur" neer to schrijven .
Erger is wet we in een ander stuk, ,,Decadenten" getiteld, to lezen krijgen . ,,Ik versta de zelfverminking der
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Brahmanen, ik heb lief de onbeweeglijkheid van Boeddha,
ik vind logisch vishnoe, die zich in earneert ais schildpad,

dwerg en visch .
Ik begrijp dat vrouwen, omgord van
hertenvellen of in albasteren naaktheid, prijs zich geven
in cypressenboschjes aan elken vreemdeling ter eere van .
Astarte . Het is goed dat I s r a e l s profetisme huivert van
dien gruwel en dat het beeld van Dagon wankelt en met

gebroken lij f ter aarde ligt" . . . . „Ik begrijp het Christendom, ik ben orthodox als .A.thanasius, maar ik geef u toe
het Darwinisme en gelij k heeft C o m t e en N i e t z s c h e

kan niet falen. En niet minder recht heeft S c h o p e nh a u e r met zijn wereldvloek dan Walt W h i t m a n die .
het leven schoon vond waar hij het vatten mocht ."
De Heer v . d . Berg h van E y s i n g a bezit den sleutel,
die hem alle dingen in den hemel en op aarde beg rij pen

doet.
Er bestaat geen verborgenheid voor hem . Met
genialen blik peilt hij alle diepten, doorgrondt hij het
allerhoogste . Zoo althans verzekert hij ons . Maar is dit

geen zelfoversehatting P Anderen doet hij niet begrijpen .
Ik versta de ziel der Hindoe's niet ten voile . Maar als ik
licht verlang, dan zal ik mij tot mijn geleerden en scherpzinnigen ambtgenoot Kern richten, niet tot den Hegeliaanschen grootspreker. Het zou kunnen zijn dat de Zutphen-sche predikant „de zelfverminking der Brahmanen" even
weinig begrijpt als zijn buurman de barbier dat doet ; het
eenige verschil tusschen beiden bestaat wellicht hierin, dat
de een zich inbeeldt alles to doorgronden, terwijl de ander
weet dat hij niet weet . Wie van de twee zou dan de
wijsste zijn ?
Niet alleen dat onze schrij ver een alomvattend inzicht
heeft, hij keurt ook alles goed . Juister gezegd, hij kept

voorkeur noch of keer . Hij bezit de kunst zich z66 inn alley
in to leven, dat hij zich beurtelings aan alley verwant
gevoelt . Men hoore slechts wat hij op bl . 101 getuigt
„Door mijn borst gaan de Marseillaises alley volken,
ik word gezwiept door revolutiedriften, ik kan mij denken
in den purpren haat van hen die vuisten ballen naar koning,
priester, wet . Maar ik voel ook de maj esteit der obj ectieve
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hoe daar moeten warm, hongrig, schonk'ge manner door
nachtelijke sloppen, hoe de vrouw verkwanselen moet haar
liefde, hoe krijg moet viammen door straks nog weelge
velderi, en hoe dit moet bestendigd worden apes door
zedelijkheid en wet . IReactie duld ik, ik ben verwant aan
Bakounin en Bismarck., aan Tolstoi en De Maistre ."
Welds hooren wij van hem : ,,Ik ben beginselloos, en
ik weet dat het princiepe alley dingen in mij is geest ge
woMen ." Later : ,,Een moraal heb ik niet, die is voor
knechten, aan vrijen past de liefde, de geniale scheppingskracht ."
Pat apes is dwaze toepassing van een hoofdgedachte van
H e g e 1 . Voortbouwende op de door K an t verkregen resultaten leerde H e g e 1, volkomen terecht, dat er geen volstrekte afscheiding is tussehen subject en object, tusschen
.geest en natuur . Zij behooren bij elkaar als deelen van
e a geheel . Wel is er verschil tusschen beiden, maar zij
later zich Loch tot een hoogere eenheid samenvatten . Er
is en iRede, die beiden omvat, een oorspronkelijke identiteit van kennis en zijn .
De gedachte, dat er zekere eenheid is, welke aan alle
tegeristellingen ten grondsiag ligt, is meer verspreid dan
de Ilegelianen het ors gelieven voor to stellen . Indien die
gedachte niet telkens ors voor den geest treedt, moet dat
enkel daaraan worden toegeschreven, dat zij voorwaarde is
van alle bewustzijn, de atmosfeer waarin wij ademen, de
grond waarop wij stevig overeind staan . Een betrekkelijke
eenheid van denken en ziju is voorwaarde van alle streven
naar keuiiis . Immers een volstrekte tegenstelling tussehen
denken en zijn, verschil zonder meer, zou beteekenen :
onkenbaarheid van de wereld ; zij zou dit beteekenen, dat de
wereld niet voor den geest en in betrekking tot den geest
bestaat .
He gel formuleert dit aldus : de geest is de eenheid,
welke aan alle verscheidenheid der dingen ten grondslag
ligt, en door die verscheidenheid tot zich zeif terugkeert .
Om die reden is de wereldbeschouwing van II e gel
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teleologie . De oneindige geest moet tot zich zelf inkeeren
ziedaar het doel in welks dienst alle eindige machten worden
gesteld. H e gel gaat bij zijne beschouwing der geschiedenis
van een onderstelling nit, waardoor het hem mogelijk wordt
aan het materiaal dies wetenschap eenheid en organisatie
to geven . De listige Rede weet al het bestaande to gebruiken om zich zelve to verwerkelij ken . Terwij l de individuen zich inbeelden hun eigen belangen na to jagen, zijn
ze in werkelijkheid enkel de willooze werktuigen, waardoor
de Rede tot ontvouwing van haar wezen komt . Pit is de
zin van de in den laatsten tijd telkens herhaalde uitspraak :
alles ligt in de rede, ook het onredelijke .
Men bespeurt welk een verwoesting zulk een stelling,
als volle waarheid opgevat, in de gemoederen zou aanrichten, indien oppervlakkig denken en praten grooten
omkeer in wat dieper ligt, in de wijze van gevoelen, vermochten nit to werken . De heer v. d . B e r g h van E y s i n g a
ergert er zich kennelij k over, dat hij niet in overeenstemming
met zijn leer hooghartig alle onderscheid tusschen goed en
kwaad, tusschen redelijk en onredelijk, vermag to loochenen .
„Ik wou, zegt hij, levee in de stilte der natuur . Ik
won dat weg was de maatschappij die mij omrin.gt : opgedirkte vrouwen, domme rentenieren, zondagsheeren met
hun meisjes, doorgeurd van patschouli . En de moderne
koff.ehuizen en donkere domines en priestess en prelaten y
en de verlichte schoolvos die gelooft aan denn vooruitgang,,
en Protestantenbonders, van idealisme vol . Het is juist
mijn ziekte chat ik dit verlang. Ik moest dit alles mooi en .
goed vinden in zijn on taarding, omdat het toch noodwendig
is. Ook daarin moest ik zien het Eene, ik moest de wereldd
overwonnen hebben, wandlend in godlijk koninkrijk . Ik
moest zijn als een die nimmer ernstig is, lachen moest ik
met lack van D i o n y s us, en als Apollo stralen ."
onze auteur schrijft het aan zijn oorsprong „nit een
zwak verbasterd ras" toe, dat hij de domheid, snoodheid,
ellende der wereld niet kan aanschouwen en daarrbij stil zijn
„als onbewogen lelie." Het is in denzelfden geest, dat
H e gel den draak steekt met pogingenn om de wereld to
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hervormen . Men most niet wijzer willen zijn dan de Ides .
Inderdaad is het duidelijk, dat, wanneer men de eenheid
der wereld tot een waarheid in den volstrekten zin de
woords opvijzelt, en dun enkel met de aaneensehakeling
der gebeurtenissen rekening houdt, die iedere plant doet
groeien zooals ze groeit en iederen menseli doet handelen
zooals hij handelt, er voor het onderscheid tussehen wat
behoort en wat geschiedt geen de minste ruimte overblijft .
Doch ook al beamen wij, dat er een alomvattende
samenhang is, waarin iedere gebeurtenis past op haar eigenn
plaats en in haar eigen tijd, dan han dat flog geen reden
zijn om ons een alomvattend inzicht toe to schrijven . Een
algemeen aper~u geeft den Heer v . d . B e r g h van E y s i n g a
geen recht om zich aan to stellen, alsof hij alle bijzondere
samenhangen doorziet en het hem geen moeite zou kosten
otis duidelijk to maken, waarom At h an a s i u s orthodox
in zijn denken moest zijn en B a r w i n met zijn. seer van
natuurkeuze voor den dag moest komen .
Een algemeene beschouwing is nit den aard der
zaak steeds onbevredigend, omdat zij dwingt specifiek
verschil over het hoofd to zien . Be vaiwet geeft geeu
volledige rekenschap van de manier, waarop een metselaar
van een steiger naar beneden stort . I- et is omdat de alwet slechts het gemeenschappelijke aanwijst, dat zich overal
herhaalt, waar lichamen vallen, terwiji in de werkelijkheid
bijzondere gebeurteni ;sen plants grijpen, die met al hare
bijzonderheden niet terugkeeren . Allen, wat in de werkelijkheid geschiedt, is eenig in zijn snort . Er is niet een
gestadige afwisseling van dezelfde vier jaargetijden, tenzij
men verkiest buiten rekening to laten, dat aarde en zon
aan verandering onderhevig zijn en daardoor de lente ieder
jaar een andere is . Bij een zeer algemeene beschouwing
kan men afles, licht, warmte, geluid als atoombeweging
opvatten en zelfs in de levende wezens enkel verbindingen
van door elkander heendwarrelende atomen zien, maar in
het eerste geval schuift men op zijde wat verwarmt, klinkt,
verliclit, in het tweeds dat wat ieder organisms meer dan
de nom zijner deelen, wat het een veeleenigheid doet zijn .
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wetenschap van tijd tot tijd het meest algemeene standpunt
in to nemen, dat bereikbaar is, maar hij moet weten wat
hij dan doet enn dat hij daarbij noodzakelijk den rijkdom
der werkelijkheid over het hoofd ziet . Zoo verschillen in
de wereld der ervaring oorzaak en werking steeds van
elkaar ; her zijn het steeds geheel bij zondere gebeurtenissen,
die met geheel bij zondere oorzaken moeten worden in verband gebracht ; maar de wetenschap, die er op uit is wetten op to sporen, let enkel op het gemeenschappelijke van
een groep van bijzondere causaalsamenhangen en leeft
zoo in de ijle lucht der begrippen, waar men enkel met
algemeene oorzaken en algemeene g evolgen to waken heeft
en zelfs oorzaken en gevolgen, op Hegeliaanschen trant of
op de wijze der natuurkundigen, aan elkander kunnen gelijk
gesteld worden .
Het is de groote font van den Heer v . d . B, v . E ., dat
hij een wereld van begrippen met de volle levende werkelijkheid verwart . vandaar dat hij, in het bezit van een
paar afgetrokken Heg eliaansche formules, zich zelf alwetendheid toedicht en op anderenn neerziet, die niet zoo'n hoogte
van abstractie bestijgen . En vandaar ook, dat hij, van zijn
zeer algemeen standpunt uit, onhistorisch, voor alle specif.eke verschillen de oogen toedrukt en alles over e~nen kam
scheert, den dienst van Astarte en het Christendom, de dogmatiek van. A than a sins en de wij sheid van . N i e t z s c h e.
Van nit zijn hoog eu toren keurt hij alles goed en noemt
hij alles waar, om.dat hij geen veelheid en verschil meer
ziet, omdat door den afstand alles eenerlei schijnt, alles verdwijnt in. „scheemrende eindloosheid" .
onze schrij ver, die van de noodwendigheid zelfs der
ontaarding gewaagt, miskent, dat enkel het hunkeren naar
inzicht een alomvattende aaneenschakeling doet aannemen .
Maar zekerder dan de volstrekte heerschappij van het
causaliteitsbeginsel is de geldigheid van normen op intellectueel en practisch gebied . Het is een axioms voor ieder
zedelijk wezen, dat er een groote kloof gaapt tusschen wat
werkelijkheid is en wat behoort werkelijkheid to zijn, dat

wij in een onvolkomen wereld lever, waarin dikwijls anders
geoordeeld en gehandeld wordt dan voegzaam is . Dit is
zekerder dan dat ieder oordeel en iedere gedragswijze zoo
uitvalt als zij uitvallen moeten . Wan neer wij het aatste
stellen, is het enkel omdat de drang om to begrijpen ors
een samenhang eischen doet, welke door geen vrijheid verbroken worth . Maar een postulant is geen axioms . Een
axioms is het prineipium contradictionis, waaraan zelfs een
He gel zich niet ontworstelen kan, want, wanneer hij er
onvoorwaardelijke geldigheid aan ontzegt, weigert hij in
naam van dat principe er tevens onvoorwaardelijke geldigheid aan toe to schrijven . Men kan wel in woorden tornen
aan de heerschappij der on wrikbare normen, niaar het is
vruchteloos.
Zekerder is dat er verschil bestaat tusschen waarheid
en dwaling, tussehen recht en onrecht, zekerder is dat
ieder redelijk wezen den plicht heeft goed to denken en
goed to handelen dan dat Anangke de wereld doordringt .
K a n t heeft dat op zijne wijze uitgesproken door aan de
practische cede het primaat toe to kennen en zoo bij voorbaat over het Hegeliaansch intellectualisme den staf to
breken .
De wereld der ijle gedachten is niet dat, waarvoor zij door
(Ic Hegelianen gehouden wordt, is niet de volledige werkeIijkheid . Tot haar behoort tevens wat enkel aanschouwd,
gevoeld, doorleefd wordt . Zoo ziju er de zwijgende beelden,
waarvau Spinoza gewaagt, voorstellingen, gewaarwordingen,
met en woord alles wat empirische werkelijkheid en dus
niet algemeen is . Wij, menschen, makers dat alles algemeen door er over to denken en to spreken, maar afgezien
van die opvatting bestaat bet reeds . Als H e g e 1 voor den
vollen rijkdoin der werkelijkheid oog had gehad, dan zou
hij niet alle causaliteit tot identiteit hebben herleid .
Wanneer men voor het betrekkelijk recht der wetenschappelijke afgetrokkenheden niet het veel hooger recht
der onmiddellijke aanschouwelijke werkelijkheid last verbleeken, dan kan men met Go e the zeggen : ,,Het hoogste
geluk der menschenkinderen is het weetbare uit to vorschen
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en het onnaspeurlijke rustig to vereeren ." Volgens het Hegeliaansche intellectualisme moet dit valsche deemoed heeten .
Nu kunnen wij begrij pen, waarom de Heer v, d . Berg h
v . E, het in de kunst om to verachten zoo ver heeft gebracht . De wereld der algemeenheden, der begrippen, is
volgens hem de eenige werkelijkheid . Tat de groote schare
werkelijkheid noemt en waaraan haar hart hangt is verachtelijk en vergankelijk .
De Heer v. d . B, v . E . zegt : alles vervloeit, alles vernevelt zich. „Wie dit niet enkel zeg t maar ook bese ft, die
weet dat alle bepaaldheid zich verkeert en dit is het meest
gewisse en bepaalde . Zijn schijnbare onvastheid is de
opperste vastheid, hij toch heeft de dialectiek, het geheim .
der wereld verstaan ."
Als dat „het ware" is, dan geldt het ook voor de
Hegeliaansche wijsheid en moet ook zij een sterfelijk kind
van den tijd zijn . Dann ligt het in de rede, dat wie eens
„Hegelingen" wares, zooals de beroemde E d u a r d Z e 11 e r, .
zich later van haar hebben afgekeerd . Tevens lig t het dan inn
de rede, dat, bij deze uitsluitende erkenning van „eenn
wereld van gestage verandering", bij deze loochening vann
alle eeuwige waarden, de school van H e gel in haar linker
vleugel op het atheisme van een F e u e r b a c h en het
materialisme van een Marx is uitgeloopen . Wie gees
vastigheid buiten de voor alles geldige onvastheid erkent
last gees ruimte voor aanbidding .
Intusschen heeft onze auteur een g educhten slag van
den Regeliaanschen moles weg . „Er is niemand, zeg t hij,
die zoo goed als ik doorschouw het slechts betrekkelijk recht
van alle theories : ik ben als een die op een hoogen bergtop toeft, de wegen ginger schijnbaar nit elkander, hier
zie ik ze alle buigen naar 't zelfde werelddoel . Als gij
geluisterd hebt naar hem, wiens denken scherp is als
vlijmende lancetten, die uit elkander wart de draden der
grillige werkelijkheid, als gij hebt geleerd van H e gel, den
demonisch-goddelijke, dies de massa wel vervloeken moet
omdat zij ziet haar inferieuren geest bij dit ontzaglijk licht,
dan is door uw borst gevaren al het menschelijk voel .en,.
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geloof en ongelo of, en thorn en adoratie . En gij zijt ten
slotte stil geworden als onbewogen lelie, en om uw upper
laclit de ironie der goden, gij houdt uw sabbat, gij werkt,
noch denkt, noch tracht ."
Aangaande He g e 1 wordt door ieder erkend, dat hij,
trots ziju aanmatigende metaphysics en ziju bedenkelijke
logica, een koning was in het rijk der geesten, bet groote
genie, dat het knekeihuis, waarin de resten der denkers
van vroeger eeuw waren opgeborgen, tot een galerij van
elkaar de hand reikende levende gestalten heeft oingeschapen . Doch de discipelen leg gen er zich in den laatsten
tijd steeds meer op toe bij voorkeur die stellingen van hun
meester, welke met gif bezwangerd ziju, order luid marktgeschreeuwwals de fijuste essentie van ails wijsheid ears den
man to brengen . In hun eigenn teal zou zich dit aldus
later karakteriseeren : bet is onredelijk wet ze doer, maar
bet ligt in de reds, dat ze bet doer.. Immers als de
koningen bouwen, wordt er door de karrelui veel stof opgejaagd .
Het ware weuschelijk, dat ooze Hegelianen sera ter
school ginger bij mannen als S u re n K jerk e g a a r d . Niet
sheen omdat ze den met een geheel auder short van rechtzinnigheid zouden kennis makers dan de in klanken bestaande orthodoxie hunner school, maar omdat de Scandinaafsche denker zoo mannelijk en erustig over huwelijk en
liefde spreekt .
Be Heer v . d . B . v . E . zegt op bi . 117 : ,,Neeu, de
liefde is niet voor de menigte, en ik respecteer den Staat,
den echt, opdat zij ook wet hebbe, die arms, blinds schare .
Anders zou zij zinken tot bet peil der dieren, vergaan in
wilds beestlijkheid ."
Hoe we die woorderi hebben to verstaan blijkt uit een
stuk, dat ten titel voert : ,,Eenige liefde" . We kunnen bet
niet als een autobiografie beschouwen, ofschoon de schrijver
voortdurend in den eersten persoon spreekt . Ziehier de
korte inhoud . ,,Ik was gehuwd en ik was verliefd op de
stem mijner vrouw en op hear mooie, donkere oogen en
gestreeld wend m'n zelfgevoel omdat ze dweepte met m'n
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zangen ." Toen we een jaar getrouwd waresn moest ik op
refs, want er zou een Hollandsch maandblad worden opgericht voor kritiek en kunst en wijsbegeerte . In den D-treinn
ontmoette ik een jonge dame, wier stem mij ontroerde en
die door haar geheele verschijning mij deed sidderen tot
in het merg van mijn gebeente . 's Avonds hoorde ik haar,
de gevierde zangeres, op eenn concert . Den volgenden
morgen was ik aan het station om haar to zien vertrekkenn
en haar aldus toe to spreken : „Ik heb gevoeld bij U wat
noon m'n ziel doortrilde, ik heb gestaan als een die droef
is en onbekende verten ziet vann noon vermoed geluk . Ik
bee gehuwd en dus is daar een woord dat ik, wanneer ik
tot U spreek, moet zwijgen met m'n lippen ."
„En een half uur later vloog een train eclair lang s
wou den en lang s rotsen, en een hart verbloedde in on zeggelijken weedom, als harten does die al verloren : het
licht, denn lack, de lust ."
„Ik heb haar noon teruggezien, m'n eerste enn laatste
liefde."
M'n laatste liefde ! Hoe weet de jonge man het 2 Hij
is immers nog in levee ? Ads hij reeds flood ware, misschien zou hij das wijs genoeg zijn om niet een geheim to
verklappen flat aan de geheele wereld bekend is ; ieder weet
immers wel, flat een jong echtgenoot hevig ontroerd kan
worden door den aanblik vann een mooie vreemdelinge . Ik
vied het geval niet interessant genoeg om verteld to worden .
De schrijver zou het enkel das interessant gemaakt hebben,
wanneer hij had gewezen op het verschil tusschenn teren op
indrukken en levee uit de diepte, tusschen wat K jerk e,g a a r d noemt : „esthetisch en ethisch bestaan ."
Nogmaals zij de lezing van H i e r keg a a r d aanbevolen . Hij weet to zeggenn hoe men het moet aanleg gee
om de gezondheid der liefde n .iet op denn bruiloftsdag weg
to dansen en haar niet in den roes der opwinding to doesn
vervliegen . Waar gees ernstig besluit genomen wordt is
de grap spoedig voorbij, en blijft er tegenzin enn verveling
over, een verschrikt ontwaken tot een lang levee uit den
verwarrenden droom der jeugd . „Zou waarlijk, vraagt hij,
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de korte lust van een pear afgodendienaars schooner en
wijzer en betrouwbaarder zijn inn bet levers den bet ootmoedig begin van den waren edit '" Be groote Been
spreekt her van ootmoed, dat is van vroomheid . Hij bedoelt er mee, dat ieder voor zich zelf aan God, „die enkel
in het innerlijke woont", rekenschap schuldig is, en dat de
heilige verplichtingen van bet huwelijk aan elken dag zijn
werk en verantwoordelijkheid geven .
Doch voor ootmoed en vroomheid is geen pleats in de
Hegeliaansche wereldbeschouwing, des to meer voor zelfverheffng en verwatenheid . Men leze eens hoe de schrijver
oordeelt over zijn medemenschen .
In het stuk getiteld „de Lautreamont" lezen we
„En ik had gelukkig moeten wezen, want alle menschen zijn gelukkig, die worsen in eenn huffs met zeven
vensters en hoenders en begonia's . Maar ik was niet gelukkig, omdat ik onder menschen was . Ik was nooit erg
op hen : en toch heb ik met hen gebogen, gelogen en
gespogen, ik dacht dat dit zoo hoorde in de wereld, dat
dit fatsoen was en beschaviizg, en op het n .anut sprongen
kurken en luide toosten zwollen op deugd en humanismezoo dacht ik dat cUt deugd was : to liegen met die liegen
en mergloos bout to zijn . Maar flu weet ik dat dit de
grootste zonde is . Dat die is in prostitutie, niet van een
die hear lijf geeft omdat zij kussen wil en wellust voor
hear leden, maar in prostitutie van de ziel daarbinnen,
zich verslingerend aan de massa's, handjes, lieve woordjes
gevend aan wet dear knelt en woelt . Nu heb ik ontdekt
de menschen, hoe zij denken doers aan dieren, hoe dear in
bun oogen is gemeenheid", enz. enz .
vervolgens verhaalt de schrijver, hoe hij de wildernis heeft gezocht en gesluimerd heeft „zooals een kindje
slaapt aan borst van moeder op rossen leeuwenrug" . Maar
de menschen zijn gekomen en hebben den leeuw gedood .
Daarna is hij g egaan near de bergen en hij heeft de arenden gevoederd nit zijn hand . Maar op de bergen kwamen
roovers enn de trouwe dieren vielen neergeschoten . Na alzoo
de reinheid to vergeefs to midden van de wilde beesten
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gozocht to hebben wil hij, om zijn lichaam van de bezoedelende aanraking met zijn medemenschen to zuiveren, het
op eon brandstapel leggen en het door hot vuur laten
louteren .
1k hoop dat hij mij zal waarsehuwen, als het zoo last
is ; dan kom ik kijken . 1k denk evenwel dat ik dan eon
buitenlandsch reisj a zal moeten makers . Anders dan in de
meeste beschaafde landen van Europa w ordt in Nederland,
het klassieke land der vrijheid, tot op den huidigen dag
zelfs goon lijkverbranding toegestaan .
De Hegeliaansche philosophic, men bespeurt hot, is
niet bevorderlijk aan den goeden toon. Zij kweekt eigenwaan en minaehting van anderen door hare discipelen in
de meening to brengen, dat zij met enkele algemeene formules kunnen doordringen in de geheimen der rijke, bon .te
werkelijkheid, welke, juist om.dat zij allerwege hers eigen,
een individueel karakter vertoont, weerstand biedt aan
iedere poging om haar tot begrippen to herleiden .
Ieder mensch heeft eon Janusgezicht . Ook onze schrijver heeft zijn bem.innelijken kant . Om hot to bewijzen either

ik eon versje aan zijn kind gewijd
Dag, Edie !

Ik wil niet weenen, kind,
1k aril je kussen maar,
1k strik nog hens je lint
Door 't gouden meisjeshaar .
Ik snoer nog hens den band
Van 't rose jurkje dicht,
1k strijk nog dens je hand
En blozend aangezicht.

wij hebben 't good gehad

M 'n kindje, ik en jij,
de waart m'n blonde schat
En altijd nevens mij .
1k had hot nooit gekend,
Dit stork en rustig mooi,
de hebt me heel verwend
Klein sij ej a in 's vaders kooi .
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Nu wordt het al zoo droef
Nu blijft mijn huffs alleen
En treurt in arm behoef .
Be luoht is guur en zwart,
Be mist hangt grauw en zwaar,
1k wil niet schreien, hart,
1k wil je kussen maar.

Bat is poezie . Zoo is er veel in dezen bun del, dat
zuiver gevoeld en schoon gezegd is . Be meesten kunnen
niet zoo dichten als de Heer v . d . B . v . E . vermag, wanneer hij zijn beter ik aan het woord last komen .
Deze rijkbegaafde, thans nog zoekende kranke geest,
zou een weldaad worden voor zijn yolk, wanneer hij kon
besluiten de in zijn verbeelding voor anderen ontoegankelijke bergtoppen to verlaten, vanwaar hij met minachting
neerziet op het mensehengekrioel aan zijn voeten, op het
kloeke, sterke, bedrijvige, hulpvaardige en liefhebbende
yolk onder hem . De massa is allerwege gezond . Wie het
spoor bijster is, kan des noods van een eenvoudig en rechtschapen burgerman de levenskunst leeren. 1k heb bij voorkeur den nadruk gelegd op het slechte van dezen bundel,
omdat ik wensch dat de schrijver, die thans een verleider
is, een trouwe leidsman worde .

ONZE LEESTAFEL.
J. H. S n o e c k H e n k e m a n s . De $inderwetten en de
daarmede verbandhoudende maatregelen. Beknopt overzicht .
Tweede herziene en vermeerderde druk . Naaml. Venn.
„Egeling's Boekhandel" . Amsterdam, 1906 .
Nog is de aerate druk door ons niet aangekondigd, of reeds
is er eon tweede, herziene en vermeerderde, verschenen . Haasten
wij ons daarom, voordat een derde wellicht ons komt overvallen,
to zeggen dat dit beknopt overzicht inderdaad geeft wat hot belooft
een heldere, zakelijke resumtie der kinderwetten en van wat daarbij
behoort. De Centraal-Bond van Christelijk Philanthropische Inrichtingen in Nederland, die doze uitgave bezorgde, heeft in den beer
S. H . iemand gevonden, die door zijn studio van de zaak en door
zijn practische ervaring op dit gebied, uitnemend geschikt was om
eon dergelijk work to ondernemen . Voor de velen, die in eon kort
bestek de hoofdzaken onzer kinderwetgeving willen leeren kennen,
H. S.
is dit boekje ongetwijfeld eon welkome gids .
J a n F e i t h . Schetsen van een Journalist . Amsterdam,.
Scheltens en Giltay .
Neon, men doet dozen bundel toch goon onrecht als men zegt
dat dit „hoogere journalistiek" of prima reportage is ; de titel zelf
rechtvaardigt die omschrij ving. Jan F e i t h is als journalist binnengegaan door de deuren, waarop „verboden toegang" staat en
waar hot profanum vulgus geweerd, dock de journalist binnengeloodst, j a binnengenood wordt . En hij heeft gedacht dat hot wel
jammer ware zijn daar opgedane indrukken to waken tot die eendag-vliegen, die „stukjes" in „de courant" flu eenmaal zijn. En dat
zou ook jammer geweest zijn, want -- al is b .v. eon schets als
,,achter de schermen" beslist to lang -- over 't geheel bevat dit
deeltj a toch - om een ouden term to gebruiken -- afdrukken van
indrukken, die wel blij van mochten . Er is groote realiteit en veal
plastiek in de uitbeelding, zoo o .a . waar de „caisson"-werken der
H. IJ . S . 1I . to Amsterdam beschreven worden, en er is toch ook in
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dat korreltj a fantaisie, dat de dingen vermooit en vergroot Er is gevoel in en er is natuur in, er is vooral in en er spreekt dit uit
dat de journalist zelf de dingen, die hij beschrijft, belangwekkend
en vermeldens waard heeft gevonden, omdat hij ze zoo groot en
zoo mooi of zoo griezelig of zoo curieus zag als nu eenmaal in zijn
temperament lag ze to zien . En dit pakt ook den lezer onder hot
lezen, -- niet maar zoo na de lectuur, alswanneer hij geneigd is to
zeggen dat de auteur er toch wel ears aardig schetsje van gemaakt
heeft, maar de heele geschiedenis toch ten slotte op niet veal neerkomt en in twee woorden to zeggen ware geweest . Na j a, maar
ondertusschen hebt ge hat toch maar gelezen en met genoegen ook,
en hat is ondankbaar dan achteraf den journalist to gaan verwijten
dat hij niet anders dan hoogere journalistiek of prima reportage
gegeven heeft .
H. S.
J . M . B a r r i e . Margaret Ogilvry, door haar zoon . Uit hat
Engelsch vertaald door J . K u y 1 m an . - Amsterdam, G .
Sc hrenders.
Twee woorden slechts, om to zeggen dat dit een zeldzaam
sympathiek-geschreven boek] e is, waarvan de lazing onvermengd
genot verschaft : de teekening van een moeder door haar zoon, geteekend met heel veal liefde en met heel veal humor, --- humor
van hot baste en edelste snort .
H. S.
A n t o n S m i t.
Valkhoff en Co .

Alice van Westerhove .

Amersfoort,

Dit is nu eon farm geschreven boek, van een j oviaal man, met
een ferme, d .i . natuurlij k een j oviale, optimistisehe hollandschgezellige levensopvatting - en zou dus vriendelijk to verwelkomen
en hoog toe to j uichen zijn, als 't maar eenigszins aan de eischen
voldeed, als 't ook een levend boek was . Want er wordt bij ons
uitgezien naar eon schrijver, wiens boeken gebeurtenissen zijn,
gebeurtenissen, waarover moeders van aankomende dochters niet
schrikken maar jubelen, en waarover vaders, die kameraad zijn
van hun jongens, niet zuchten dock zich verheugen . Zoo van die
boeken als de Camera ; en dan beginners we al heel gauw aan 't
buitenland, aan D i c k e n s en E 1 i o t, tot wie zoovelen getrouw
terugkeeren, als ze niet altijd in F r e n s s e n of de Scandinaven willen
zitten . Zoo een van die boeken niet gedrukt, omdat de schrijver
zoo knap in de techniek was, of zich zoo eigenaardig ontwikkelde,
O . E . Y1
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of 'n andere methode van uitbeelding had ontdekt, maar eon book
dat wat had to zeggen tot de lezers, eon mooie, of ernstige boodschap van mensch aan medemenschen, zoo eon book waaraan men
'do kunst niet bemerkte, omdat hot was de hoogste kunst .
Zoo jets had Alice van Westerhove moeten worden, ware hot
gelukt ; maar is 't niet geworden, omdat men hinderlijk de kunst
bemerkt, ook al prijst men hot dat doze tegen de op 't oogenblik
meestgevolgde richting durft ingaan .
Zoo doet die farm j oviale schrij ftrant . Reeds op de eersto paging
eindigt eon gesprek met de modedeeling, waarvoor eon geheele regal
gebruikt wordt : „D i r k af" ; en eon paar bladzijden verder evenzoo
e e s heen" . Dat moge, evenals doze of kondiging : „twee dagen
later, half eon in den namiddag. T o o s en S i e t s komen hot
spoorwegstation van Zaandam uit" (hi . 217), dat moge veal lezers
aangenamer zijn dan hot zeurig-nauwkeurig beschrijven van eon
broodkruimel of eon oorlelletj e, dat moge door den schrij ver opzettelijk zoo zijn gezegd om zijn medeletterkundigen to waarschuwen
voor dat gepeuter aan bijwerk, inderdaad is dit nog niet zoozeer
ruw, als gebrek aan vorm, dat zich verbergt achter j oviale fermiteit .
Zoo ook de levenslucht, waarin dit book doet ademen . Dat is
heelemaal niet die van sonnetten, weemoed, bandeloosheid en
hoogstens van socialisme, maar de beproefde levensleer der goede
ouderwetsche rowans, die van heroisch idealisme en frisschen
levenslust, die met humor en nobele daden de bezwaren overwint .
wat de heldin, freule Alice, denkt : ,,was hot niet eon prachtige
moping zoo iemand gelukkig to waken, to vullen met idealen ?"
(bi . 127), dat doet de schrijver, bij wien hij er maar half kans toe
ziet, ni . ze vullen met idealen. Do held, de voorbeeldige zoon van
de burgerlieden IJ f, als winner van latijnsche prijsverzen bekroond
met goud, maar nog moor vereerd met de liefde zijner leerlingen
van 't gymnasium, Dr . D i r k IJ f is or vol van ; en A 1 i c e , de
freule met „haar bekoorlijke schoonheid, haar gracieuse, weelderige
vormen" (hi . 117, en passim), verwerpt de liefde van den haar
anders sympathieken millionair baron S j o e r d, en kiest die van
den leelijken, burgerlijken D irk, omdat die „zoo door en door 'n
idealist" (hi . 27) is ; terwijl bijfiguren, als S i e t s en T o o s, ook
levee enkel voor idealen, maar welopgevoed genoeg zijn dit achter
'n glimlach en gezellige ironie to verbergen .
Nu, maar is dit niet veal gezonder en oneindig levensechter
dan dat eeuwige zichzelf boschouwen, dat voortdurende analyseeren
van eigen hartstochten en stemmingen, dat bezwijken onder 's levees

last, gelijk 't geschiedt in de realistisehe rowans? Is dug Alice
van Westerhove niet j uist eon hoogstwelkom book, omdat hot zoo
idealistisch is?
Zeker, dat zou hot zijn, als dit idealisme maar niet zoo te-direct,
en daarom zoo onreeel ware .
Juist omdat 't zoo eenig-begeerlijk is, eischen we dat hot
idealisme innig reeel zij, niet van buiten aangebracht, opgelegd,
maar van binnen uit gegroeid, en levered uit eigen wortel . De lezer
is eon lastig wezen, en is niet tevreden voorgesteld to worden aan
trefelijke idealismn, maar wil weten waarom zij 't zijn, en hoe zij
hot in dit ontnuchterende levee konden blijven.
En dit ziet hij hier niet ; hem wordt verzocht tevreden to zijn
met de mededeeling dat die mensehen hot heusch zijn . Maar
ontevreden sehudt hij hot hoofd en mompelt jets van kapstokken
en mannequins, mooi genoeg behangen, dock daarom nog niet
levered . En als hij mooiigheden hoort ale : „adel, waarop je trotsch
kunt zijn, is in mijn oog alleen zielsadel . . . zielsadel tref je aan bij
iedereen, die welt, dat hij tot stamvader heeft God, en die naar
die afstamming handelt", (bl . 12 ) en ,,had zij niet eon gruwelijk
spel net hem gespeeld ? Helaas, hoogachting en rechtvaardigheid
antwoordden ontkennend", (bl . 211) dare knikt hij missehien welwillend :
tegen die mooie boekenzinnen en eerwaardige oratorio, maar vindt
hot j ammer dat doze de karakterontwikkeling en den levensgroei,
dien hij hier mist, niet kunnen vergoeden .
Zoodat Alice van Westerhove mij eon van die boeken is, waarvan
't oprecht leed doet, dat hot kunnen niet beantwoordt aan hot
willen, dat hot met al zijn mooie bedoelingen to weinig leeft, en
voor zoover hot leeft, niet diep en waar leeft, en die ondiepte
tracht to maskeeren door de oppervlakkige gevoeligheid en luidklin.kende jovialiteit van eon fermen vent .
G. F . H.
Dr . W . v a n R a v e s t e y n . Onderzoekingen over de
economisehe en sociale ontwikkeling van Amsterdam gedurende de 16de en hot eerste kwart der 17de eeuw .
Amsterdam, S . L . van L o o y, 1906 .
De historici verheugen zich over de verschijning vasi doze zeer
lijvige dissertatie. Ik hob er P i r e n n e met lof van hooren spreken .
Des to meer is hot to betreuren, dat de Heer v a n R a v e s t e y n
slachtoffer is van eon vooroordeel. Hij heeft eon lagen dunk van
den mensch, zoekt alles uit onedele beweegredenen to verkiaren
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en meant dat de godsdienstige overtuigingen door klassebelang
worden ingegeven .
Op bl . 197 citeert hij de volgende woorden van Coo r n her t
„Ears van beyden moat waerachtigh zijn, to waters . dat Godt -soo icx houde - alle once wercken siet, omdat wij die sullen doers,
of dat wij die doers, omdat God wil, dat wij die also doers sullen . .
Seijt men hat aerate, soo en volghter nyet ongeschikts altoos, maar
seyt men 't laatste, wie sal den mensche beschuldighen ende Gode
ontschuldighen mogen van de zonde ende van 't quade, al voortkomende uyten wille Godes zelve ?"
Men bespeurt hat : Coo r n h e r t redeneert op dezelfde wijze
als de groote idealist P 1 a to, wear daze hat aan de dichters euvel
duidt, dat zij schandelijke en verderfelijke verzinsels aangaande de
hemelsche machten in omloop brachten . De Godheid is goad. Wie
goad is, sticht geen kwaad . Het is verkeerd, met de dichters God
de bron zoowel van hat slechte als van hat goede to noemen . Wil
men beweren, dat God menschen met rampen bezoekt, dan is men
verplicht die rampen als heilzame kastijdingen voor to stellen . Dear
den menschen veal moor kwaad dan goad wedervaart, zegge men,
dat God slechts van de kleinste helft der menschelijke lotgevallen
de oorzaak is . De schuld van hat kwaad moat overal elders gezocht worden dan bij God .
Dr. v a n R a v e s t e y n daarentegen teekent bij de woorden van
C o o r n h e r t hat volgende aan : „Hat is duidelijk, dat door daze
opvatting de directe besturing door de Godheid wordt geloochend
om voor den menschelijken vrijen wil, d .i . de vrije krachten der
burgerij pleats to makers, omdat de richting-C o o r n her t zich beweegt naar hat deisme en de feitelijke elimineering eener actieve
Godsidee ." Hij doet hat voorkomen, alsof de aristokraten, dear zij
geen aardschen souverein wilden erkennen, dus ook geen hemelschen
meester boven zich duldden .
Bit is miskenning van godsdienstige begippen . De aristokraten
namen ears Schepper van hemel en aarde aan, die den menschen
een regal voor hun doers en laten had voorgeschreven en op liefderijke, maar strikt rechtvaardige wijze over hen oordeelen zou opp
den grooten oordeelsdag. Vrijheid was den menschen vergund om
de in hun hart gegrifte wet al dan niet op to volgen, dock enkel
om doze radon, dat een karakter niet ken geschonken en door eigen
daden moat verworven worden . Is dat een leer, die in heerschzucht en godloochenin, ; hear oorsprong vindt ?
Op bl . 20 zegt Dr . v a n R a v e s t e y n naar aanleiding van,
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sen redo van H u g o d e G root : „Komt bier uit bet theologisch
omhulsel niet zeer duidelij k de behoefte van eon vertegenwoordiger
der heerschende klasse uit ?" Wat wil dan die reds? Dit dal de
Kerk goon vijandsehap en tweedraeht zaaie, maar predikster zij
van „godsalicheydt en ehristelij ke deuehden, boetvaardicheydt en
beternisse des levees ."
Kort daarna, op bl . 210, krijgen wij to lezen, dal de geschillen
tusschen Calvinisten en Remonstranten „door bet klassegevoel"
veroorzaakt werden. Dit wordt aldus toegelicht : „De praedestinatieleer herstelde in bet geestelijk levee de gelijkheid van kansen
voor alien, zonder onderseheid van geboorte en bezit." Hot „volk"
verdedigde in die leer „de belangen van de onderliggende kiassen
tegenover die der heerschende" .
Hier vraagt men : word de gelijkheid dan verbroken door de
leer der Remonstranten, dat alien, amen en geringen zoowel als
rijken en aanzienlijken, vrij waren, gelijkelijk vrij, om al dan niet
met vreeze en beving bun zaligheid to werken ?
Hot is sen foil, dal de leer der uitverkiezing „met gelijke,
geringe kansen voor alien" de sympathie der groote schare genoot,
terwijl bet in den regel de moor aanzienlijken waren, die voor de
Remonstrantsc'he stellingen partij kozen .
Zoo kregen wij dezer dagen in Utrecht van P i r e n n e to
hooren, dal in de zuidelijke Nederlanden gedurende zeker deel der
1~ae eeuw de grenzen van bet kapitalisme, d.i . van de industrie
volgens de meows methods, en die van bet Calvinisme zijn samengevallen . De Gentsche hoogleeraar verklaarde met grooten nadruk,
dal hij dal foil enkel bevestigen, niet verklaren kon .
Minder behoedzaam dan de Belgisehe gesehiedvorscher Iegt
de Heer v a n R a v e s t e y n eon verband tusschen de godsdienstige
begrippen en de klassebelangen, waarbij de eerste eon afspiegeling
d.er laatste worden .
De historisehe arbeid van Dr . v a n R a v e s t e y n zal er bij
winners, als bij or toe besluiten kan zijne methods, die der
ocialisten en materialisten, eons grondig to herzien .
v. D . W
s

Prof. Dr. W. K o s t e r. Subj ekt en Obj ekt bij zintuigelijke waarneming. (Naar aanleiding der Metaphysics van
Prof. Heymans .) Haarlem, H. D . T j eon k Will ink en
Zoon . 91 bl .
De bejaarde, maar nog altijd wakkere en belangstellende oud-
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hoogleeraar, Dr . W . K o s t e r komt in doze brochure met beden~
kingen togas de onlangs in dit tij dschrift besproken Metaphysics
van Prof. Dr . H e y m a n s voor den dag .
Grooten lof zwaait hij toe aan de arbeidskracht, de helderheid
en de veelzijdige kennis van den Groninger ambtgenoot, maar hij
acht zijn panpsychisme, voor hetweik geen materie in den gewonen
zin der woords bestaat, onbevredigend. Immers dat panpsychisme
verklaart niet, dat or individueele wezens zijn . Met den Berlijner
hoogleeraar Dr . Stump f wijst Dr. K o s t a r op de kloof, die er
gaapt tusschen eon eeuwig algemeen bewustzijn, „dat in de plaata
der vroegere materie bier komt," en hot tij deli] k tot stand komende
individueele. „Dat ontstaan stelt ono wader voor de oude raadsels ;
in dat opzicht is hot hechten van eon ander begrip aan den term
Materie eon woordenspel."
Men bespeurt hot : dit is dezelfde bedenking, die door L e i bn i t z tegen de aleenheidsleer van S p i n o z a word geformuleerd,
toes hij zei, dat bet stolsel van onzen beroemden landgenoot zeer
aannemelijk zou zijn, als or maar goon „monaden" wares .
De tegenstelling tusschen ik en niet-ik dient ruiterlijk to
worden „beaamd ." Om die reden koos Prof. K o s t e r den titel,
dies hij aan zijn geschrift gaf.
Liever dan aan to semen, dat bet physische slechts eon voorstelling van bet psychische zou zijn, zou Prof . K o s t e r or toe overhellen dit laatste als eon ontwikkelingsvorm van hot eerste aan
to merken . Doch hot raadzaamst acht hij niet moor to verzekeren
dan men waar kan makers, en vooral niet hot dualisme voor eon
overwonnen standpunt uit to geven.
Men moat hot merkwaardig boekje in zijn geheel lezen en
zal dan getrofl'en worden door den rijkdom van nieuwe wijsgeerige
litteratuur, welke tar beschikking van den hooggeleerden schrij ver
staat.
V . D . W.
Verzen van K a r e 1 v a n d e W o e sty n e . Uitgegeven
to Bussum bij C. A. J. van D i s h o e c k in 't jaar 190 .
K a r e 1 v a n d e W o e sty n e heeft in dozen bundel zijne gedichten, die Vlaamsch zangerig van toon zijn en zeer zuiver van
geluid, tot eon min of moor biografischen cyclus vereenigd --- geenszins aloof bij eon geheel menschenleven volledig wilds verhalen,
maar aloof hij, door en kale scherpe silhouettes ingeleid, de stemmingen van hot kind, den jongeling en den man wilds doers aan-
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sehouwen . Zeer treffend in den stiller herdenkingstoon is al
dadelij k bet eerste beeld
Het huffs mijns waders, waar de dagen trager waren,
was stil, daar 't in de schaduwing der tuinen lag
en in de stilts van de rust-gewelfde blaeren .
---- Ik was sen kind, en mat bet lever aan den lack
van mijns moeder, die niet blij was, en aan 't waren
der schemeringen om de boomer, en der jaren
om 't vredig levee van den roereloozen dag .

Reeds in dit rustig tafreel van zij ne, 't zij werkelij ke 't zij
aldus gedroomde, kindsheid doet hier de dichter ors hot zuchten
vernemen van dien weemoed der levensteleursteiling die hem niet
wear verlaat, saner teleurstelling waarvan hij de oorzaak -- zoo
wij wel zien -- grootendeels bij zich zelven zoekt . Het visioen
zijner eerste liefde verrijst wear voor zijn herdenken
En 'k west niet, of ik haar beminnen zal,
in 't stil en lieht bewegen barer laden,
en hare goedheid in mijn vreemd bestaan .

Helaas, straks hoort de dichter „haar stills voeten gaan," de vrouw
met bet witte gelaat en de blanks harden is niet
aithans then
niet -- zichtbaar in zijn lever gebleven . Andere vrouwengestalten
verduisteren daze eene, en in den golfstroom van zinlijkheid, -zinnestreeling zonder bevrediging, genot dat nooit den wrangen
smack verliest ---- schij nt zoowel zij ne j onge liefde als zijn jong
geloof to verdrinken . Pooh nit de matte hartelooze uitputting die
op dien droom van - niet sans bevredigend --- zinsgenot volgt
heft hij zich op tot daze snerpende klacht
De oude getouwen en de smidse in blij bedrijf,
en 't zingend visscherslied in de sane Leie •dorpen . . . .
--- God, ban ik nit den kreis van uw genfL geworpen,
dat ik zoo eenzaam bij de vreO then needren blijf ?
- De avond, gelaat van rust aan mijnen kus gelaten,
is droef der treurn.is van mijn moede dierlijkheid ;
en 't scha:mel brood, o God, dat mijns dagen aten,
ward buiten 't plegen van uw zegening bereid .
En zwaarder weegt de last van uw bestaan me, en Ioomer
in de oogen 't beeld van die in vredig werken ataan . . .
--- De schromple menschen gaan naar 't einde van den zomer ;
ik ban de vreerndeling die naar den Herfst most gaan .

De troost die op dozen avond van diep en fijn-uitgesproken
berouw volgt, de nieuwe liefde na ijdelen lust, de herrijzenis dien
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gestalte nit zijne jeugd, die in waarheid niet was geweken van
zijne zijde, zou voor den lezer aangrijpender, treffender zijn geteekend, indien de dichter minder stark de gedachte had volgehouden, dat eigeniijk slechts hat wrak van zijne levende persoonlijkheid is gored in de haven van doze trouwe genegenheid . Al to
gaarne -- dunkt ons --- noemt hij 't goon hem nog rest van 't
levee eon laten koelen herfstavond . Toch misleidt ons do fictie
deter lang-aangehouden droefheid niet . Doze dichter staat midden
in eon vrnchtbaren zomer, en in tal van bloeiende boomers toont
hij ons do beloften van den rijken gaard zijner zangen, zangen
niet enkel van strijd, dock ook van dankbare manlijko rust, zooals
die zich uitspreekt in daze zachtvloeiende avondstrofen aan den
Leie-stroom
en 'k tie langs awe stalen waatren, glans-verzacht
door peerlig wolk-geatuif, twee schepen vredig varen ;
wijl nit de meersehen, moo van stadig bloomers-garen,
blijblozig-hijgend treedt, met garve-zware vracht
me toga' eon krieke-mondig kindeken, dat lacht, . .

o Leie, Leie, en ik, met zulke vreugd omluisterd,

en zulke vrede, en zi lke liefd', hoe zoude ik niet
zijn ale uw vaart, die kalm in eigen vaart vervliet
-- o Teedre Leie-tang ! Mijn braid heeft vroom gefluieterd
eon teeder liefde-lied . . . .

K. K.

Edward B . K o s t e r . Studien in Kunst en Kritiek .
Amsterdam. T an Holkema en Warendorf.
De herdrukken-verzameling die Dr. K o s t o r hier zijnen landgenooten aanbiedt heeft zoowel in hot bell etristische als in hot
kritlsche gedeelte eon onomwonden philo-anglisch karakter, maar
aan das schrijvers goad-Nederlandscho gezindheid heeft zijne op
afstamming en kennis berustende liefde voor Engeland nooit afbreuk gedaan. Hij is ons das eon welkome gids, zoowel wanneer
hij ons
ietwat breedvoerig misschien
verhaalt van zijne
zwerftochten in London, als waar hij - de onvermoeide dichtorezer --- in korte kritische schetsen bekende en minbekende Britsche en Amerikaansche poeten teekent . Vooral onder doze laatste
kritische essais zijn er verscheidene hot herlezen waard, zoowel
om de wille van enkele duidelijko exposities over Engelsche en
Nederlandsche vorstechniek als om de belangwekkende parallellen
die das schrijvers welbekende belezenhoid hem onder do studio
K. K.
zijner dichters telkens aan de hand doet .
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K leindichtjes door Vol k e r . Met een voorwoord . Amsterdam . P . N . van Kampen en Zoon.
Verbolgenheid over eene niet zoo zeer onverdiend scherpe als
wel al to hooghartig gestelde kritiek van een zijner beoordeelaars
heeft den dichter dezer kleindichtj es gedrongen tot repliek . In bet
voorwoord weerlegt hij -- op zijne beurt to seherp en met to
weinig klemmende argumenten -- bet vonnis van zijnen criticus,
en in de daarop volgende 93 vier- of zes-regelige rijmpjes geeft
hij als een proeve van „verstandelijke poezie," tal van korte uitingen
over het levers en de menschen, en ook over de critici . Als bet een lof is,
dat in deze rijmpjes vaak gezond verstand schuilt, aarzel ik niet ears
de „kleindichtjes' dien lof toe to kennen ; poezie -- die ik er niet
in vond - zullen misschien anderen er in ontdekken .
K. K.
J . Post m u s . Calvinistische Vertoogen . Studi~n en
schetsen . Zwolle . H. T u t p , 1906.
Calvinistische vertoogen : hoog waait de vlag !

Drukke leuzen
allerwege in de wereld : demokratisch, sociaal, modern, calvinistisch .
Hoe gelijken zij eigenlijk op elkaar ! Onze schrijver is herhaaldelijk
in de wear met ,,calvinisten van de dead" (p . 2 , 281 e.e . C a t s
en H u y g e n s zijn bet beiden), gelijk men bet elders is met
,, anarchisten van de dead" . Als jets good is den is hot calvinistisch, ook al speurt een gewoon mensch er hoegenaamd geen Calvinisme in (p . 280 e .e .) . Maar men ken veal doers met de „gemeene
gratie" ; en dat hadt gij wel niet vermoed dat C a t s' Houwelick
eigenlijk is een uitgaaf event la lettre van Standaard- of Herautartikelen over anti--revolutionair ook in uw Ituisgezin (p. 199) .
Eigenlijk moesten doze Cal , i nistisclae vertoogen anders heaters,
want C a l v ij n ontmoeten wij er niet, gelijk trouwens ook weinig
Bijbel ; rear K u y p e r and kein Ende . De geschriften van onzen
eh-premier hebben bier vrijwel kanoniek gezag „dear niet tegen
valt to zeggen ; want een voorbehoud p. 239 vrijwel op de knieen
gemaakt is toch nauwelijks een gravamen . ,,Kuy periaanache vertoogen" : dat zou de juiste titel wezen.
Doch cut zeggen sluit geen of keuring in ; bet doet dit alleen
in zoover blijken mocha dat de waarde van hot book door zijn
strekking schade heeft geleden . Indian ik bet work veroordeelde
door hot als ,,Kuyperiaansch" to kenschetsen zou tk hetzelfde doers
waarvan ik den beer P o s t m u s ga betichten . De schrijver maakt
let zich zoo bijzonder gemakkelijk met bet eentonig refrain : Calvinist . Hij constateert alleen of een schrijver Calvinist is geweest
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al dan riot . En daarnaar oordeelt hij . Daarom is H u y g e n s „eon
brooder", „V o n d e 1 pas eon verre reef" (p . 309) . C a t s en H u yg e n s waren beiden voor de Synode van Dordt ; ergo. . . Ja H~u yg e n s was wel to zeer bevriend met H o o f t . Wijlen prof. B r ill was
goon Calvinist (p . 21) . En zoo gaat hot altijd door . Naar aanleiding van mij n biographic van Beets haalt de schrijver onder
grooten lof voor mij n onpartij digheid (ik hob persoonlij k niet over
hem to kiagen) den oogst binnen dien enkele zinsneden over
G r o e n hem bieden . En omgekeerd : onder III noemt hij niet do
studio van Bakhuizen van den Brink over Vondel's
Hekeldichten, die hem blijkbaar niet gelegen kwam . Zoo gaat hot
doorgaande : to beginners met eon woord vooraf draagt hot book
steeds hot karakter van eon onder-onsje onder gereformeerden,
De lezer die niet tot den engeren kring van den schrijver behoort
zegt telkens : dit gaat mij riot aan, maakt hot onder elkander nit .
Goede studien over dit onderwerp zijn door anderen geleverd,
jammer dat men ors is voor geweest (p . 3 ). Spreekt de schrijver
over W a g e n a a r, dien hij min of moor tegenover B i l d e r d ij k
in beseherming neemt : hot is weer in eon apart] a met de „gereformeerde jongelingschap" (p . 1 --1 9) .
Hiermede gaat flu eon groot to kort gepaard, immers aan
scheidend en doordringend oordeel . De kritiek van den heer
Post m us is geheel uiterlijk : dit is Calvinistisch, dit niet. Men
moot toch waarlijk wat dieper doordringen en hot zich moeilijker
makers our de geestelijke stroomingen to doers kennen, de werken
to ontleden, riot alleen door large citaten . Het eindeloos spreke a
over Calvinisten doet hot toch niet . Wie die dit book heeft doorgelezen vermoedt by. dat er ook riot-Calvinistisehe christenen, ook
diepgaande mystieke bewegingen in onze republiek zijn geweest,
niet alleen Calvinisten en Libertijnen ? Eon christelijk oordeel
kenmerkt zich daardoor dat hot riot over de dingen heengaat, maar
dieper in de geesten doordringt dan men buiten hot christelijk
geloof vermag. Men leze toch V i n et .
Doch onze schrijver toont nergens V i n e t en steeds Busker
H not gelezen to hebben . Doze, evenals N e 11 i e (p . 121), staat hoog
bij hem aangeschreven, hij heeft blijkbaar veel bij hem opgedaan.
Zelfs wrijft men sours zijn oogen nit over wat hij met lof aanhaalt, b .v. do gemeene tirade over den moord der d e W i t t e n
(p . 298 root) . Nu ja eon enkele maal is H u e t oppervlakkig (p .
269 root), overigens vloeit hot book over van zijn lof. Dit is
eon offer aan de mode of liever eon deelen in eon zeer ver-
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breid vooroordeel . Trouwens ook in dit zeer „modern" zijn,
zelfs in den stijl (je p. 212 . 292, die blij p . 277), mast tale
Kanaans (p . 2 2, 76) is de schrijver minder Calvinistisch dan
Kuyperiaansch .
Heb ik dan geen woord van lof voor dit lijvige en degelijke
hock? Ongetwijfeld, en niet alleen als plichtpleging . Ik heb den
indruk dat de schrijver een kundig en ernstig man is, en als hij
zijn eigen beginselen dieper opvat en toepast kan hij in 't vervolg
werk leveren dat zijn geestverwanten werkelij k verder brengt en
ook buiten dien kring achting afdwingt . Ik wanhoop er niet aan .
Maar dan voor method e : V i n e t en niet B u s k e n H u e t .
I. S.
Pierre de Coulevain . Sur la branche .
man n Levy, 1903 .

Paris, Cal-

Reeds eenige jaren oud, gelij k men ziet . Toch is dit hock
nog in voter handers en in menig boudoir . De criticus die er een
woordje van wil zeggen wordt een oogenblik verlegen uit vrees
of ook hij wellicht den smaad zou verdienen onder hen die, „a vol
de pensee" over boeken oordeelen . 't Is een aardige bladzijde over
kritiek (p . 306/7) „Chez nous, la vraie critique n'existe plus . . . Le
„bon critique, scion moi, serait celui qui se contenterait d'etudier
„la construction, le style, la facture d'un ouvrage et respecterait
„la conception de l'auteur ." Alleen kritiek dus op worm? Wij
zullen zien .
Intusschen is de vorm bevallig en verklaart mede het succes
ik wil gaarne zeggen het welverdiende succes -- van dezen
roman . Het is weldadig hij de toenemende vervlegeling van den
smaak eens een gedistingeerd boek to lezen . Niet druk : j uist
genoeg verhaal om de beschrijvingen, opmerkingen, beschouwingen
to dragen ; slechts hij uitzondering eon redeneering die wat korter
kon. Het geloof moge wat vaag, de moraal vat slap wezen -meer een zedelijkheid predikende van gezonde natuurlijkheid en
„tenue" dan van volstrekten plicht ; het is al veel dat wulpsche
tooneelen en perverse maximen ons worden gespaard, en dat in 't
geheele verhaal geen enkel slecht mensch optreedt, alleen min of
meer goede en wijze . Want voor de schrijfster geldt, zoowel
voor hot zedelijk als voor het natuurlijk kwaad, de spreuk van
M a e t e r 1 i n c k : ,,le mal est le biers que nous no pouvons pas,
comprendre" (p . 3 0).
Die schrijfster, Mme . d e M y e r e s, nom de plume J e a n
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N o e 1, is eon aristokratische dame, met al de eigenschappen der
echte voornaamheid : eenvoud, warsch van schij nvertoon en opzichtige
weelde, toch in do hoogste kringen zich gemakkelijk bewegende,
met open zin voor wat de natuur, de samenleving haar bieden,
waardig, vol zelf-respect, de omstandigheden en zich zelf beheersehende, sympathiek voor haar omgeving, met eon tint] a van zelfbehagen in de analyse van eigen ervaringen en gevoelens, maar dit
door wat ironie temperend . Zij leeft „sur la branche", in hotels
en badplaatsen, Binds een groote schok haar eenzaam heeft gemaakt,
maar dealt toch in hat levee van haar tijd en grijpt in hat lot
van verscheidenen in, niet omdat zij zich opdringt, maar omdat men
haar zoekt.
Een bijzondere bekoring heeft dit book door de pikante mengeling van ouderwetsche en nieuwerwetsche denkbeelden en gevoelens . De toon is ouderwetsch, uit den goeden ouden tijd toen
men reflecteerde en hot der moeite waard vond geestig to zijn ;
daaraan danken wij allerlei zetjes van spelend vernuft, elegant
scherpe opmerkingen als puntige pijltj es, en ook aardige schetj es
van de omgeving der Amerikaansche kolonie to Parijs, bespied bij
een damesdiner, een „diner de poules" (p . 269 vlg.), fine wat
oppervlakkige opmerkingen over de geestelijke eigenaardigheden
van E ngelsehe, Amerikaansche, Fransehe, Italiaanschc kringen, en
over hetgeen „bourgeois" is (p . 191) . Daarnaast is de schrijfster
ultra-modern . Haar mooi Franseh is doorspekt met termen uit de
dieventaal der wetenschappelijke beschaving, waar zij heel wat
achter zoekt on in legt : accelerateurs, isolateurs, ac°cui ulateurs (boeken
zijn zulke accumulators), fluides enz, enz . Haar optimisme is zoowel antiek als modern . Zij gelooft care hat levee : „faire de la vie"
d, i . den levensinhoud bij zichzelf en anderen vermeerderen, - maar
met goon levered perspectief achter dit levee, al wordt hat kerkelijk
geloof met smack en gevoel aangehouden . De ware uitbreiding
van hat levee moot de wetenschap brengen : eon wetenschap die
tot de bronnen van hot levee toegang heeft en dus de ware levenskunst leert, een wetenschap die een eigenaardig middending is
tusschen verlichting en theosophie .
Hot zwaartepunt legt zij in haar geloof aan voorzienigheid
eon geloof voor haarzelf en voor hen wien zij hat, vooral door haar
boeken, mededeelt, een levenslicht. De kleinste bijzonderheden,
de toevalligste ontmoetingen werken made tot de plannen der macht
die ores levee bestuurt . Zelfs de Cook-reizigers zijn zulke „colla„borateurs precieux de la Providence", on de prentbriefkaarten
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werken ook mee (p. 212) . Wij zien onszelf steeds meer als factoren
in dit groote geheel en dus als medewerkers der Voorzienigheid
(p . 29) . Steeds meer erkennen wij dien grooten samenhang en
vooral hot fijne or van : „quelle subtilite daps le travail de nos
destinees !" (p . 3 7) . Om dit subtiele is hot vooral to doers . Hoe
meer men dit bestuur der Voorzienigheid ziet, des to meer kan
men berusten en bewonderen . Eon schoone levenskunst in onze
dagen van j acht naar een leegen vooruitgang. Maar : zou hot
menschelij k hart er genoeg aan hebben ?
1. S.
E . S t i l g e b a u e r, Gotz Krafft . Die Geschichte einer
Jugend
B . -- Berlin, R . Bong .
Hoe is hot mogelijk ? Pit is, blijkens statistiek ons in litterarische tijdschriften meegedeeld, in 190 hot meest gelezen boek in
Duitschland geweest. De titelbladen der deelen spreken van oplagen van 30000 j a van 0000 exemplaren . Hoe is hot mogelijk ?
Men zal wellicht wijzen op de decadentie der Duitsche litteratuur
in hot tijdvak van hot hoogtepunt van macht en welvaart der laatste
3 jaar, en daar is ongetwijfeld lets van aan ; maar toch er zijn
heel wat beteren ; en nu staat Gotz Kra ff1 bovenaan ! Evenwel,
last ons niet overmatig jammeren . Hot is niet onwaarschijnlijk
dat eon pons G e o r g e 0 h n e t bovenaan stood in hot debiet van
Fransche bookers en M a r i e C o r e 11 i onder de eerste Engelscheauteurs. Maar wij moeten wel zeggen dat hot met Gotz Kraf 1
hetzelfde geval is : nml, aan den opgang van zulk eon book meet
men de vulgariteit van den heerschenden smack . Trouwens, men
staat wel verbaasd, als men de namen ziet van hen die voor zoo'n
work nog eon good woord over hebben . Gelukkig ging de Duitsche
kritiek toch niet geheel mee . Ik las ergens, dat hot book, aangekondigd als to zullen wezen een moderne Wilhelm Moister, bleek zoo
ongeveer op hot poll to staan van de Berliner .Range . Zoo is hot.
Vlot schrij ven, pakkend vertellen en schilderen, verstaat de
schrijver : das muss man ihm lasers . 't Is eon vaardigheid in onze
journalistische eeuw niet al to zeldzaam . En dan weet hij wat
zijn lezers begeeren. Milieu-teekening, verscheiden en modern,
daarbij eon proofj e van de questies van den dag . Zoo is dit book
verbazend druk : Frankfort, Lausanne, Berlijn, Munchen, Marburg.
Meent gij dat eon studententij d (want dit is de inhoud der deelen)
niet veel kleurigs, althans gevarieerds kon opleveren, alleen „Kneipen"
en collegezalen ? 0, mensch . . . de jonge man ziet en hoort zooveel,
komt tweemaal voor 't gerecht, is in misdaden gemengd (al is
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hij niet medeplichtig), dient zijn jaar in de kazerne to MUnchen
(ook een geliefd motief : das Militar ; maar C 1 a r a Vie big Die
Wacht am 'Rhein en v o n 0 m p t e d a Sylvester von Gayer hebben
hat beter behandeld den S t i l g e b a u e r) . „Die Geschichte einer
Jugend" : zal hot een zielsgeschiedenis wezen ? Daarvan is niets
to speuren. De talentvolle jonge man rolt door allerlei heen, ook
door modder, en komt jong op een professoralen katheder trecht .
De „Trauma seiner Jugend" waarvan hat motto uit S c h ill e r
spreekt ? Nu, dat zijn voor een deal erg morsige droomen geweest,
en achting er voor is wet veel gevergd . En de vole, vole figuren
die in hot book voorkomen zijn alle even conventioneel : de aristokratisehe schavuit, de .Berlijnsche Dirne, de in ellende verzonken
nihilisten, de huichelende vromen, de edele vrijdenkers, hot „Strebertum" in de professorenwereld : alles dagewesen . De Duitschers
hebben eon good woord om dergelij ke producten to karakteriseeren
Schund .
1. S.
Annuarium der Roomsch-Katholieke studenten in Nederlaud, 1906 . Leiden, The o n viii e, 1906 .
De emancipatie der Katholieken in ons land, sedert 179 in beginsel, sedert 1798 grondwettiglijk, sedert 18 8 in de praktijk aangenomen, heeft in de laatste halve eeuw, vooral in hot laatste kwartaal
flier eeuw groote vorderingen gemaakt . Onder de teekenen daarvan
neemt de aaneensluiting der Roomsche studenten aan onze universiteiten eon belangrijke pleats in . Uit flit annuarium blijkt, flat to
Utrecht ongeveer 90, to Leiden 30, to Amsterdam 1 0 ; to Groningen
1 , to Delft 0 studenten zich tot plaatselijke vereenigingen hebben
verbonden ten einde met medewerking van geestelijke on wereld.Iijke eereleden den Roomschen geest in Roomsche studentenkringeu
to onderhouden . De hier aangeboden jaarverslagon geven getuigenis
van ernstige werkzaamheid in die richting, niet hat minst hot
verslag van de ,,etraite" to Warmond, wear een veertigtal Roomsche
studenten uit alle universiteiten gedurende vijf Septemberdagen vlak
voor den aanvang van den cursus 19C /6 in godsdienstige overpeinzing, onder leiding van den Freiburgschen hoogleeraar J . d e
L a n g e n W e n d e is, zich voor de nieuwe teak voorbereidde . Geeft
een en ander eon denkbeeld van den diepen ernst, waarmede doze
zaak onder medewerking der geestelijkheid wordt opgevat, ook
hot mengelwerk getuigt daarvan . Naast cone voordraeht over
.AA u g u s t i n u s' bekeering, door den leider to Warmond gehouden,
wordt onze aandacht vooral getrokken door een betoog van den
leidsehen student V a n d e r V e l d e n over de vraag : „Katholieke
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u.niversiteit of bij zondere professoren ?", waarin de schrij ver in bet
algemeen zich verklaart tegen afsluiting van de overige studeerenden,
in bet belang der Roomsche zaak zelve, en aanbeveelt een proef
to nemen met ruime aanstelling van bijzondere professoren ; „blijven"
de Roomschen „achteruitgezet"(?) aan de openbare hoogeseholen, dan
zou bij op den duur een vrij e Roomsche universiteit, met al hare
bezwaren, verkiezen . Ook andere stukken in dezen bundel verdienen de aandacht van andersdenkenden. In bet algemeen moat
erkend worden, dal daze bundel hat in belangwekkendheid wint
van onze andere studentenalmanakken --- voor onze Roomsche landgenooten een bemoediging, voor andersdenkenden een felt, waarover zeker versehil van gevoelen zal bestaan, maar dal in ieder geval
waard is door hen gekend to worden . . . . en vooral een merkwaardig
teeken das tijds.
P. J . B .
Mr . 11I . P . Th. a Th . van der Hoop van Slochteren .
Kerk en Staat volgens Groan van Prinsterer . Groningen,
Jan Haan, 190 .
Heeft G r o e n een „eigen systems" gehad ? Die vraag wordt
door G r o e n zel van ear ontkennend dan bevestigend beantwoord,
de oudere S a u s s a y e halt ook tot de ontkenning over en de auteur
van dit werk wenscht dann ook alleen „bij een to garen wat G r o e n
op versehiliende tij den en bij verschillende gelegenheden" aangaande
de verhoudimg van Staat en Kerk „beeft beweerd" . Daze Utrechtsche dissertatie bevat dus eigenlijk slechts eene bloemlezing of
Never eene bij eenplaatsing van oordeelvellingen, nit allerlei tij den
en bij allerlei gelegenheden ; van datgene wat G r o e n ooit heeft
gezegd over hat recht der gezindheden, de arm .verzorging, de organisatie van de Hervormde Kerk, de afscheiding van 183 , de
organisatie van de Roomsche Kerk, hat onderwij s, de verhoudimg
van Staat en Kerk in hat algemeen .
Het behoeft wel geen betoog, dal wij bier een veelszins bedenkelijk mengelmoes van plaatsen, voorstellingen, begrippen, uitingen
voor ons hebben. Wat G r o e n in zijn kerkelijke en staatkundige
brochures, in zijn Handboek der Geschiedenis van bet Vaderland,
in zijn Ongeloof en Revolutie, in zijn parlementaire redevoeringen
van zooveel jaren, in zijn polemisehe en andere tijdschrift- en krantenartikelen, in de hitte van den strij d of na kalm overleg ten baste
heeft gegeven, wordt bier „systematisch" bijeen gezocht . Het
geheel ziet er dan ook dikwijls wonderlijk uit. Met die opmerking
is de staf gebroken over de methode van dit wetenschappelijk
proefschrift . Hat is een van to voren to veroordeelen pogen met
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G r o e n over ieder der onderwerpen, hierboven genoemd, waarnaar
de schrijver zijne hoofdstukken heeft ingedeeld ? Men zou hoogstens
alleen kunnen zoeken naar een antwoord op de vraag : wat heeft
G r o e n in een bepaalden tijd omtrent dat bepaalde onderwerp
gemeend ? En dan zou dadelijk blijken, dat G r o e n, zooals ieder
onzer, in zijne meeningen zekere ontwikkeling heeft ondergaan, die
intusschen, onvolledig als deze uitingen natuurlijk telkens zijn, zeer
moeilijk is na to speuren -- hetgeen ook de schrijver telkens moot
erkennen, al houdt hij hot bij hot opstellen zijner conclusion niet
altijd in hot oog .
Maar de schrijver blijft hierbij niet. Hij tracht nit G roe n' a
beginselen op to waken wat dozen zelven blijkbaar nooit „duidelijk"
geweest is : hoe de verhouding tussehen Kerk en Staat „duidelijk
is aan to geven" . Ook hier weder wordt to veel gewild, to hoog
gegrepen, hooger immers dan de gegevens ons veroorloven . De
schrijver zoekt daarbij steun in G r o e n' s uitlating (van 1876), toen
hij . „de facultatieve splitsing der staatsschool" begeerde -- eon
vroeger verworpen systeem, en in zijn betuigin ; (uit 1871) van
vertrouwen in de uiteindelijke zegepraal der tegenstanders van hot
oude artikel 19 . Wederom eon hopeloos pogen, door den schrijver
zelven trouwens ook niet zonder schroom aanvaard . Maar dan had
bij zich er ook niet aan moeten wagon .
Hot zal wel ondoenlijk blijven de in den parlementairen en
wetenschappelijken strijd min of moor kameleontisch wisselende
uitingen van dozen man van beginselen, niet van eon stelsel, van
dozen „evangeliebelijder", die „geen staatsman" wilds heeten, in
eon nog zoo los samenhangend „stelsel" samen to vatten . Toen
trachtte to doers en dat stelsel trachtte uiteen
F ruin dit in 18
to rafelen, antwoordde G r o e n onmiddellijk : is hot wel zoo zeker,
dat ik sen stelsel hob? En dit antwoord zegt alles . Ook deze
dissertatie kan dan ook goon ander doel bereiken, dan ons nog eons
een aantal gedenkwaardige uitspraken van den door zijn beginselen
krachtigen bestrijder der liberaio denkbeelden, dozen franctireur
tegenover den liberalen phalanx, voor den geest to brengen -- en
daarin ligt hare waarde .
P. J. B.
Voorts zijn door de redactie ter aankondiging ontvangert de
navolgende boekwerken
In de natuur . Kijkjes in 't natuurleven voor Ouders en Opvoeders
door J . S t a m p e r i u s . Amsterdam . W . V e r s l u 3's, 190 .
Dr, Louis A, B a h 1 e r. Zelfopenbaring. 2e druk . Drukkerij Vrede,
den Haag, 190 .

SAMENWERKING TUSSCHEN
NEDERLAND EN BELGIE
noon
W. E . VAN DAM VAN ISSELT.

Toen ons yolk tijdens den Zuid-A.frikaanschen oorlog
blijken deed van een beslist pro-Boersche gezindheid, watt
in hooge mate de ontstemming van Engeland gaande
maakte, vreesden velen voor een conflict met dit land en
werd door sommigen, vooral met het oog op het gevaar
voor onze kolonien, een nadere aansluiting tot, zelfs
een verbond met Duitschland bepleit . Gelukkig giug ons
yolk hierop niet in ; men bleek een open oog to hebben
voor de groote gevaren, welke Nederland bedreigen, indien
het, zijn onmacht bekennend, steun gaat zoeken order de
vleugelen eener groote rnogendheid, met name Duitschland .
De gevolgen van zulke planner, vooral voor een tolverbond,
kunnen niet anders zijn dan een vreedzame annexatie,
waarbij wij, ten slotte ons zelf niet meer, na verloop van
tijd een gelijke plaats in den Bond zouden bekleeden als
Beieren en Saksen thans .
Edoch, het Engelsche gevaar is voorloopig weder voorbij
en de politieke horizon, wellicht nog veranderlijker dan
onze gewone barometer, vertoont thans geheel andere
wolken . Eenerzijds ram in de laatste tijden het antagonisms tusschen het Duitsche en het Engelsche yolk steeds
scherpere vormen aan als gevolg van een ongehoorden
O. E . V1
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-- 162 --bloei van nij verheid en handel in eerstgenoemd land en
een daarmede gelijken tred houdende uitbreiding der Duitsche
oorlogsvloot, anderzijds trad de nog steeds gespannen verhouding tusschen Frankrijk en Duitschland opnieuw in een
duidelijk licht tengevolge van de Marokkaan .sche questie ;
de grootere toenadering tusschen Frankrijk en Engeland,
waaraan men voor een tiental jaren ternauwernood denken
kon, droeg mede het hare daartoe bij .
Ongetwijfeld is de politieke toestand in Europe sedert
het voorjaar van 1887 niet z66 zorgvol geweest . Geen
verwondering kan het daarom baren, dat men in kleine
Staten, als Nederland en Belgie, thans met recht gelegen
in het hoekje, wear de slagen zouden vallen, den loop
der gebeurtenissen met aandacht en niet zonder zorg volgt .
Beide landen wensehen niets liever den zich to kunnen
blijven wijden an de behartiging van het zedelijke en het
stoffelijke welzijn hunner onderdanen ; de strijd, die wellicht
voorr de deur staat, gaat buiten hunne belangen em, dear
hij nimmer eindigen kan met de t.otale vernietiging van
een dier groote Rijken . Geen wonder denn ook, dat en in
Belgie en in ores land een levendig verlangen bestaat om
gespaard to blijven voor de jammeren van den oorlog ; geen
wonder, dat in beide Staten sommigen hopen door een
nauwere aaneensluiting tusschen beide Rijken meer gewicht
in de schaal to kunnen leggen en de mogelijkheid tot handhaving onzer neutraliteit to verhoogen .
Op den eersten aanblik schijnt dit denkbeeld alleszins
rationeel. - \\raar de belangen van twee kleine Staten zc
samengaan, vertegenwoordigen zij met hun 13 millioen
zielen een macht, waarmede in den wedkamp tusschen
volken van 0 tot 60 millioen inwoners rekening m oet
worden gehouden ; hunne veldlegers, wier sterkte thans to
zamen 17 .000 man bedraagt, kunnen in den strijd tusschen
de millioenenlegers de balans near de eene of near de
andere zijde doen overslaan . De zedelijke kracht, die van
een dergelijk bondgenootschap uitgaat, zou onder gunstige
omstandigheden zelfs in staat kunnen zijn een grootere
oorlog to voorkomen . Trouwens het Weener Congres
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beoogde in 181 met de vereeniging van Nederland en
Belgie even.eens het scheppen van een krachtigen Staat
van den tweeden rang in het Noordwesten van Europa, al
was die maatregel, toesn vooral op aandrang van Engelan,d
getroflen, destijds uitsluitend tegen Frankrijk gericht .
vat in 181 net en pen nestreek in het belang der
groote mogendheden werd verricht, dock in de jaren voor
en na 1830 door Frankrijk's herkregen invloed ongedaan
werd g emaakt, wensehen velen thane fangs vredelievenden
weg opnieuw to bewerken . Dat bij het tot stand brengen
dies nauwere aaneensluiting de aandacht in de eerste plaats
valt op een tolunie en een militaire conventie, spreekt van
zelf: Illusionisten ging en nog veel verder en schreven
reeds over den yolkk onder twee koningen .
Sedert korten tijd trad het vraagstuk opnieuw op den
voorgrond, eensdeels door den politieken toestand van het
oogen.blik, anderdeels door de artikelen van den Heer
E u g e n e B a i e in den Brusselschen Petit Bleu. Deze
artikelen trokken ook buiten beide kleine Staten in hooge
elate de aandacht, terwijl thane voor de daarin ontwikkelde denkbeelden stelselmatig propaganda wordt gemaakt .
Qpnieuw toonde men zich in Noord-Nederland niet zeer
geneigd tot grootere aansluiting, al is ook alle wrok over
de gebeurtenissen van 1830 en '31 verdwenen, en al bestaat
er thane in ons land een hartelijke sympathie voor het
Belgische yolk, in het bijzonder voor het ons zoo verwante
Vlaamsche deel.
Inderdaad loopen, bij de groote gemeenschappelijke belangen, welke wij naar buiten hebben, onze binnenlandsche
staatkundige belang en en opvattingen to veel uiteen, dan
dat her ooit van innig samengaan sprake zou kunnen zijn ;
zelfs een tolverbond is ondenkbaar. Zeer terecht heeft
men opgemerkt, hoe het niet verbazen moet, dat onze
gedwongen Unie met Belgie in 1830 verbroken werd, dock
hoe het veeleer verwonderen moet, dat zulke heterogene
bestanddeelen nog 1 jaar eenigermate konden samengaan,
eer het tot een openlijke breuk kwam . Heterogene lichamen
waren beide Staten toen, heterogeen zijn zij ook thane
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nog, ja sedert 1830 hebben de karakteristieke eigenschappen van onze Zuidelijke naburen en van ons zelven zich
eerder nog verscherpt. Beide volken zouden dan ook,
terwille van een wellicht zeer tijdelijk, ieder oogenblik to
verbreken verbond, afstand moeten doen van een deal
hunner individualiteit, hun eigen belangen ten deele op
den achtergrond moeten ;chuiven en moeten breken met
verleden en traditie, waaraan vooral de Noord-Nederlanders door vela waardevolle, hun dierbare banden verbonden
zijn . Een billijke, beide Staten bevredigende oplossing to
vinden in een vraagstuk van zb teederen aard zou ondoenlijk blijken. In De Gids van Januari 1906 merkte
de oud-minister Mr . W. H, d e Beau fort dan ook op,
dat de bezwaren, die de verwezenlijking van een intensief
samengaan op staatkundig gebied in den wag staan, zoo
menigvuldig zijn, dat hat twijfelachtig is of zelfs de baste
wil in staat zal zijn die wag to ruimen . Verschil in geschiedenis heeft aan beide volken een zeer uiteenloopend
karakter geschonken ; ook de zeden verschillen aanmerkelijk . Onmogelijk zou hat blijken om hat nijvere Belgie,
dat zich door de industrie groote schatten verwerft en
waar hat protectionisme gehuldigd wordt, opnieuw tot An
yolk to vereenigen, zij hat dan ook onder twee vorsten,,
met hat handeldrijvende Nederland, een koloniale mogendheid van den eersten rang, dat steeds de beginselen van
den vrijen handel zooveel mogelijk getrouw bleef . Ook
hat verschil in godsdien st legt, hoewel niet overwegend,,
hierbij gewicht in de schaal.
Pit neemt niet wag, dat een nauwere aanraking tusschen beide volken, voor zoover zij mogelijk is, zonder dat
beiden hunne karakteristieke kenmerken verliezen, alleszins
aanbeveling verdient . Hierop is den laatsten tijd van verschillende zijden z6b de 'aandacht gevestigd, dat wij ons
ontslagen mogen achten er thans verder op in to gaan,
vooral na hetgeen de Heer Ever w ij n onlangs in dit tijdschrift hieromtrent heeft opgemerkt .
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Loopen beide volken to veel uiteen om elkaar in alle
opzichten de hand to reiken, zij zouden niettemin door
staatkundige en militaire samenwerking naar buiten als
hen staat kunnen optreden . Een defensief verboud zou
daartoe zeer gewenscht zijn, overleg in vredestijd tusschen
de hoogste militaire autoriteiten van beide landen in ieder
geval noodzakelijk . Wel doers ook her verschil in verleden, in karakter, zeden en opvattingen, alsmede uiteenloopende levensomstandigheden hun invloed gelden, dock
die invloed is noch op de buitenlandsehe staatkunde van
beide landen, noch op sterkte en g ehalte der wederzijdsche strijdkrachten van z66 overwegenden aard, dat daarom
een militair samengaan wordt buitengesloten . De vraag is
echter of dit samengaan tot een innig samenwerken zou
kunnen leiden, want alleen thin kan een coalitie tastbaar
nut afwerpen .
Vooropgesteld moet worden, dat door een verboud tusschen Belgie en Nederland eerstgenoemd rijk meer winners
zou dan het onze, hoewel oogenschijnlijk het omgekeerde
het g eval is, daar Belgie rum 7 millioen inwoners telt,
Nederland slechts
millioen . Het standpunt, door G ij sbent Karel van fiogendorp in 1813 en ook daarna
steeds verdedigd, dat in soortgelijke vraagstukken ons
koloniaal bezit met zijn talrijke bevolking moet medegerekend worden, is nog alleszin s juist ; telt men dit mede,
dan zijn wij ongetwijfeld de meerdere, al heeft sedert dies
Belgie, dank zij zijn verzienden Koning, zich aan den
Congo een koloniaal bezit verzekerd . Voorts beschikt
Nederland en in Europa en in Indie over een vloot, terwijl
Belgie geen oorlogsmarine bezit . Na volledige uitvoering
onzer n .ieuwe 1 egerwetten zal Nederland, de reserve-troepen
inbegrepen, over een ongeveer even talrijk veldleger beschikken als Belgie ; dit land zal dan alleen, wat de bereden
wapens betreft, eenigszins de meerdere zijn, dock daartegenover staat, dat onze krijgsmacht ongetwijfeld van
beter gehalte is . Terwijl Belgie nog steeds vasthoudt aan
de plaatsvervanging en de wet van 1902 het vrijwilligersseelsel aanmoedigt om zonder vergrooting van het militieYd
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verkrijgen, is Nederland op weg zich een inderdaad nationals
krijgsmacht to vormen . De invoering van denn persoonlijken
dienstplicht in. 1898 was daartoe een eerste stag, de verhooging van het militie-contingent in 1901 een tweeds,
niet minder beteekenisvolle. In dit opzicht wordt de
voorsprong, dien wij op Belgie hebben, van jaar tot jaar
grooter . Voorts zal Nederland binnen enkele jaren kunnen
beschikken over een landweer van 8 batalj ons infanterie
en
compagnieen vesting-artillerie, waartegenover Belgie,
naast een reserve-divisie, slechts een burgerwacht stellen
kan van iets hoogere krijgswaarde dan onze schutterij .
Ten slotte omvat ons vestingstelsel het hart des lands, de
beide provincien Holland, als strategisch centrum, terwijl
het Belgische veldleger slechts een versterkt punt heeft
om op terug to gaan, n .l. Antwerpen. Immers zelfs in
Belgie denkt niemand er aan om het veldleger eventueel
to baseeren op de versterkingen van Luik en Namen,
die zuivere sperwerken zijn en geheel ongeschikt om
gedurende geruimen tijd een veldleger gastvrijheid to verleenen .
Is Belgie derhalve door alle bovengenoemde omstandigheden in geval van een bondgenootschap aan de winnende
partij, daarbij komt nog, dat Nederland ails kans heeft
ingeval van een ongelukkigen afloop van den oorlog het
gelag to moeten betalen door afstand van kolonien, terwijl
eindelijk Belgie door zijn aardrijkskundige ligging veel
meer blootgesteld is dan Nederland . De Povlakte en de
Zuidelijke Nederlanden hebben niet voor niets ten alien
tijde gegolden als de slagvelden in 3Europa, waar de groote
mogendheden bij voorkeur hunne twisters kwamen beslechten .
Bovenstaande argumenten manen reeds aan tot omzichtigheid in zake een onvoorwaardelijk militair samengaan met Belgie. Ook legt de overweging nog gewicht
in de schaal, dat wij ons door een dergelij k sameng aan
eventueel zouden laten medesleepen in ails gevolg en,
waartoe een avontuurlij ke Belgische buitenlandsche staatkunde zou kunnen leiden . De toestand van het oogenblik
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de toekomst brengeri kan . Toes Belgie een twintigtal
jaren geleden besloot tot den aanleg der Maaslinie, deden
in de buitenlandsehe literatuur opzienbarende geruchten
de ronde, als zou die linie op aandrang van Duitsehiand
en ten deele met Duitsch geld tegen Frankrijk worden
gebouwd en in oorlogstijd met Duitsche hulptroepen bezet,
waartoe de Koning van Belgie een geheizn verdrag met
eerstgenoemd Rijk gesloten had . Die geruchten zijn thans
verstomd en weinigen slaan daaraan nu nog geloof, maar
toch toonen zij duidelijk de gevaren, waaraan men to
eenigertijd door een verbond zou kunnem bloostaan, indien
de nabuur zich aan avontuurlijke planners waagt .
Toch zouden al deze overwegingen niet in staat kunnen
zijn een militair samengaan met Belgie to doen ontraclen,
indien daarvan tastbare gevolgen wares to verwachten . Er
zou alle aanleiding bestaan om ter bereiking van een
gemeenschappelijk doel de handers ineen to slaan, wanneer
ook her twee werkelijk belangrijk sterker wares dan yen.
Slechts zelden zal dit echter het geval zijn . Dit blijkt,
zoodra men de mogelijkheid van samenwerking tusschen
Belgie en Nederland overweegt, waarbij onderseheid most
worden gemaakt tusschen een rechtstreekschen aanval, op
een van beiden gericht, en handhaving der onzijdigheid .
Wordt door een grooten Staat een aanval op Belgie
of Nederland gedaan, dan zal ook voor het niet aangevaflen
land de politieke toestand hoogst gespannen zjn . De
groote Staat, die rekening houden most met mogelijke
internationals verwikkelingen, heeft nit den aard der zaak
talrijke, gemobiliseerde strijdkrachten achtergehouden, die
gereed staan om op het eerste teeken van vijandsehap,
door Nederland of Belgie aan den dag gelegd, ook dat
land met kracht aan to grijpen . order dergelijke hoogst
benarde omstandigheden zal men char den moed misses
het veldieger het eigen land to doen verlaten om het bij
dat van den bevrienden Staat to voegen . En indien die
samenwerking al voor een oogenblik verkregen werd, zal
zij in ieder geval weinig innig zijn, char beide opper-
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beveihebbers steeds het oog gericht zullen houden op hunn
eigen verbindingen . Slechts zelden gaan bondgenooten zc
volkomen samen, dat men de eigen belangen geheel vergeet en deze desnoods aan die van den bondgenoot ten
offer brengt .
Is het b .v . denkbaar, dat Nederland zijn veldleger zou
geven tot verdediging der Belgische Noordzee-kust, indien
deze bedreigd werd, of omgekeerd :' 1) Zou men in Belgie
geneig d zijn het eigen veldleger naar den IJssel to brengen,
indien wij door Duitschland bedreigd werden, om daarna
dit leger op Holland to laten teruggaan, daarbij de eventueele verdediging van het geheele Belgische gebied,
Antwerpen inbegrepen, aan reserve-troepen overlatende, of
omgekeerd ? Zou men in Belgie den zedelijken moed bezitten om, indien wij bij een aanval van Frankrijk onze
krachten hadden samengevoegd en de vereenigde veldlegers
tot ter hoogte van Antwerpen waren teruggegaan, het
Belgische veldleger los to waken van die vesting en het,
vereenigd met den bondgenoot, Nederland to doen binnenrukken P Hoewel een dergelijke samenwerking theoretisch
j uist ware, waarschuwt de geschieden is er tegen, hierop
ook slechts in de verste verte to rekenen .
Na den ongelukkig g evoerden zomerveldtocht van 179
in de Zuidelijke Nederlanden trokken onze bondgenooten,
de Engelschen en Hannoveranen, onder den hertog v a n
Y o r k in de richting van Hannover terug, daarbij het centrum van onze Republiek ontblootende . De samenwerking
tusschen onze troepen en die der bondgenooten ging verloren ; na ltet invailen van de vorst viel de Republiek, die
teveel op hare bondgenooten gesteund had, den Franschen
als een gemakkelijke proof in handen.
In 1796 baseerden de Sardiniers zich op Piemont, terwijl de Oostenrijkers voortdurend het oog gevestigd hielden
op hunne verbindingen met het eigen land . B o nap art e
maakte hiervan gebruik, drong zich tusschen beide teg enstanders in, versloeg hen achtereenvolgens en maakte in
1) van deze onderstelling schijnt o . a . de Heer Die k h o f uit to
gaan in zijn later to noemen artikel .
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de eerste periode van den oorlog .
Eveneens zag men gedurende den herfstveldtocht van
1813 in Duitschland en den oorlog op Franschen bodem in
liet vroege voorjaar van 181 , hoe de Russen, Oostenrijker,
Pruisen en Zweden zich hoofdzakelijk op het eigen land
baseerden . Hun optreden in gescheiden groepen stelde
N a po 1 e on in staat zich bijna een j aar tegen eon groote
overmacht staande to houden . Verschil in karakter tussehen
do legeraanvoerders der bondgenooten, voornamelijk tusschen
den angstvalligen, methodischen vorst Sc h w a r z en b e r g
en den voortvareuden, ietwat roekeloozen ouden cavalerieaanvoerder B 1 ii cli e r, oefende een storenden invloed op
hunne samenwerking en bevorderde hun scheidirig .
Overeenkomstige verschijnselen deden zich voor tijdens
den veldtocht van 181 in de Zuidelijke Nederlanden . De
Engelschen en Hollanders onder W e 11 in g ton, de Pruisen onder B 1 ii cli e r hielden ieder hun eigen verbindingen
in hot oog . Vandaar een gescheiden optreden, een groote
afstand tussclien beide hoofdkwartieren en een uiterst bezwaarlijke samenwerking. Doze nadeelige factoren werden
bijna de bron van omen on dergang ; ook flu greep N a p o1 e o n, alle zwakheden eener coalitie doorgrondende, do
bondgenooten op hun aanknoopingspunt aan, in de hoop
hen to scheiden en hen achtereeuvolgens to verslaan . Hot
moedige besluit, door B 1 ii c h e r en v on G n e is e n a u in
den avond van den l6en Juni na den verloren slag bij
Ligny genomen om de eigen verbindingen, die over Namen
en Luik liepen, prijs to geven en in Noordelijke richting
terug to gaan, d .i . op de Engelschen en Hollanders, vormt
een schier eenig voorbeeld in de krijgsgeschiedenis . Het
stelde do Pruisen in staat bij waterloo in to grijpen en
maakte N a po 1 e on' s ondergang eon voldongen feit .
Behalve door het bekende, hierboven besproken verschijn sel wordt de samenwerking tusschen bondgenootschappeiijke legers nog door vele andere omstandigheden bemoeilijkt. 1lerschillen in organisatie, in de regeling der
bevelvoerin g, in bewapenin g, munitieaanvullin g en ver-
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pleging, ook het verschil in taal zullen belemmerend
werken . Daarbij komt nog het netelige vraagstuk van het
opperbevel . De Heer d e B e a u fort heeft hierop in. De
Gids van Januari de aandacht gevestigd 1) . Vooral, waar
beide legers even groot zijn, zooals dit met Belgie en
Nederland het g eval is, zal de eene Staat niet goedschiks
zijn geheele leger onder den opperbevelhebber van het
andere stellen ; beide legermachten blijven, ieder onder een
eigen bevelhebber, min of meer op zich zelf staan, wat de
samenwerking bemoeilijkt en een splitsing in de hand
werkt . In het gunstigste g eval hebben beide leg eraanvoerders ~~n gemeenschappelij k hoofdkwartier, waar veel
beraadslaagd zal worden en ieder hunner geneigd is zijna
eigen plannen door to drij ven ; in het minder gunstig e
geval zijn beide hoofdkwartieren geseheiden en zal vtelvuldig overleg per draad of per' ordonnans verlammend
werken op een sn.el en eendrachtig handelen . In geen
geval wordt thans voldaan aan het desideratum, dat de
opperste leiding van staatkunde en strategic zich bevindt
in gene hand, bij voorkeur die van den vorst .
.Ale hierboven ontwikkelde bezwaren, aan een bondgenootschappelijk optreden verbonden, bevestigen de treffende juistheid der woorden vann den bekenden Duitschen
strateeg, den generaal B 1 u m e : „Die Kraft einer Koal31) De overige bezwaren van militairen aard, door dien Schr, tegen
een samengaan met Belgie aangevoerd, deelen wij niet . Voor de verla,ngde
samenwerking is het overbodig omrn onze ontmantelde vestingen nan de
Mass weer in staat van tegenweer to brengen, voor Nederland op zich
zelf beschouwd is het beslist schadelvjk . Het beoogde doel, den vijand
het gebruik van de operatielijn lange de Maas to ontzeggen, is v oldoende
bereikt door de versterking van Luik en Namen . De aan de vestingwerken van Maastricht, e nz . t o besteden gelden en de daarin to brengen
troepen kunnen beter aangewend worden tot versterking van ons veldleger, dat het Belgisehe dan zooveel krachtiger steunen kan . Ook de
meening, ale zou men de laatste bolwerken van beide Staten, Antwerpen
en de Vesting Holland, met elkaar in verbinding moeten brengen, wat
nieuwe en kostbare uitbreiding onzer doode weermiddelen ten gevolge
hebben zou, achten wij voor bestrijding vatbaar . Vooral bij haudhaving
der onzijdigheid is hot voldoende, indien beide veldlegers, zoo stork
mogelijk, in hot open veld kunnen samenwerken .
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tion von Staaten bleibt stets zuriick hinter der Summe der
Krafte, Zn deren Entfaltung die einzelnen Staaten an sick
befahigt sind" . Twee en twee maakt her niet vier . Be
2 legerkorpsen, die Belgie in het veld kan brengen, gevoegd
bij een gelijke Nederlandsche maclit, zouden tegenover
Fransche, Duitsche of Eugelsche legerkorpsen beslist in het
nadeel zijn .
Eenigszins anders wordt het geval bj handhaving der
neutraliteit . Be vijandelijke maclit, waarmede men to waken
heeft, bestaat nu in den regel slechts nit een nevenkorps
des vijands ; men staat thane niet Moot aan een rechtstreekschen aanval, op het hart des lands gericht ; eindelijk
verkrijgt men op den duur den steun van den vijand van
den schender . Deze gunstige voorwaarden schenken het
eigen veldieger een veel grootere bewegingsvrijheid dan in
het eerst besproken geval ; niet ondenkbaar is het, dat het
tijdelijk het eigen land verlaat, aldaar slechts reserveafdeelingen achterlatende . M. a, w. de voorwaarden voor
een krachtig samenwerken van beide kleine veidlegers zijn
thane belan grijk gunstiger.
Ret gewicht, dat Nederland en Belgie in de schaal
kunnen leggen, is sedert de in 1903 begonnen reorganisatie
van het Nederlandsche leg er 1) en de reorganisatie van het
Belgische (1902) zeer toegenomen . Bedroeg de maximum
sterkte van het Nederlandsche veldieger weleer 3 divisien
van 18 bataljons, waaraan een cavalerie-macht van 1
eskadrons en een artillerie van 20 batterijen kon worden
toegevoegd, thane kan men weinige dagen na het uitbreken
van den oorlog
dergelijke divisien to velde brengen,
waarbij 16 eskadrons en 30 batterijen . Ret Belgische veldleger, voor de reorganisatie
divisien van 13 bataijons
sterk, waarbij 0 eskadrons en 3 batterijen, telt thane
divisien van 1 bataljons, met
eskadrons, terwiji het
aantal batterijen na invoering van het snelvuurgeschut
insgelijks zal toenemen, men zegt tot 2. Zoowel bij de
oude ale bij de nieuwe sterkte van het Belgische leger zijn
1) Een uitvloeisel van de militiewet 1901 en van de toen inge
voerde landweerwet .
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de actieve troepen, voor Namen en Luik bestemd, buiten
beschouwing gelaten, omdat deze dear, vooral bij hand
having der neutraliteit, onmogelijk kunnen worden gemist 1).
Doch niet alleen de sterkte van beide veldlegers is
belangrijk toegenomen, ook hun vrijheid van beweging is
zeer vermeerderd en hiermede de nadruk, waarmee zij
kunnen worden ingezet . Dit is een factor, die gewicht in
de schaal werpt en vooral bij beschouwing van de handhaving der neutraliteit wel in het oog diem gehouden to
worden . Bleven er, na aftrek van het hierboven genoemde
Nederlandsche veldleger, weleer voor de eigenl .ijke landsverdediging slechts
compagnieen vesting-artillerie, benevens eene in den aanvang vrijwel onbruikbare infanterieen artillerie-schutterij over, men zal thans binnen weinige
jaren, wanneer de landweer hare voile sterkte verkregen
heeft, behalve over de bedoelde
compagnieen artillerie
en eon aantal vrij sterke infanterie- en artillerie-depots, nog
beschikken over 8 bataljons infanterie en
compagnieen
vesting-artillerie van de landweer met hare depots . Hierdoor
is het hart des lands veel beter gedekt den voorheen,
behoeft de commandant van hot veldleger den blik niet
z66 angstvallig gericht to houden op zijn verbindingen en
ken met dit leger meer worden gewaagd den to voren .
voor het Belg ische veldleger gelden overeenkomstige
besehouwingen ; hier nam na de reorgani satie van 19 2 het
aantal reserveformatien aan infanterie en vesting-artillerie
belangrijk toe, zoodat de versterkingen van. A ntwerpen,
Luik en Namen, indien zij den rechtstreekschen steun van
het veldleger moeten missen, veel beter gedekt zijn den
to voren .
Uit hot bovenstaande blijkt, dat de voorwaarden voor
een krachtig samenwerken van beide veldlegers thans belangrijk gunstiger geworden zijn . Toch zou hot ook thans
nog in het hier beschouwde geval, handhaving der onzijdigheid, verkeerd zijn, indien Nederland onvoorwaardelijk met
Belgie samenging . Ons land zou daardoor, als gevolg van
1)

Het 13e en 1 e regiment infanterie van linie .

de meer blootgestelde Jigging van laatstgenoemd Rijk, vele
kwade kansen loopen, waarvoor het, op zich zelf staande,
gevrijwaard blijft. Sedert Belgie de Maaslinie versterkte,
is een snelle en beslissende operatie langs het Maasdal
en voor Frankrijk en voor Duitschland ondenkbaar, indien
althans Belgie fair play speelt en die linie niet zonder
strijd een van beide partijen ten gebruike afstaat . Zondert
men dit weinig aannemelijke geval nit, dan zullen vijandelijke strijdkrachten dus voortaan of Noordwestelijk van de
Maas moeten marcheeren., d.i. tusschen Maaslinie en Antwerpen door, of Z .-O . van de Maas, d .i. door de minder
begaan .bare Ardennen. Het spreekt wel van zelf, dat een
operatie tusschen Antwerpen en Maas zeer weinig goede
kan sen oplevert, en door den grooteren weg en door de
fiankbedreiginng van beide versterkte gebieden, en ook, omdat dan tevens Nederland's onzijdigheid geschonden wordt .
Veel waarschijnlijker is dus een operatie door de Ardenn en . Men heeft deze onmogelijk genoemd, omdat het terrein her zeer golvend is en het wegennet to ijl, dock
daarbij werd over het hoofd gezien, hoe ook in 181 , toen
aantal en aard der wegen verre achter stonden bij den
huidigen toestand, enkele van B 1 ii c h e r' s korpsen door
de Ardennen trokken .
Het zou derhalve in strijd zijn met Nederland's be-langen, indien men zich ter handhaving der onzijdigheidl
reeds in vredestijd onvoorwaardelijk aan Belgie verbond .
Slechts, indien Duitschland, met Frankrijk in oorlog zijnde,,
onze Maas beneden Maastricht overtrekt, of Frankrijk
Belgie's Zuidgrens schendt ten W . van de Sambre, wordt
ook de neutraliteit van den anderen Staat met wiskundige
zekerheid geschonden . Kortzichtig zou het dan zijn, indien
b .v . in laatstgenoemd geval Nederland met werkdadig optreden wachtte, totdat de Fransche strijdkrachten, na het
Belgisch veldleger vleugellam geslagen to hebben, onze
Zuidgrens overschreden, of in het eerste geval Belgie de
Duitsche strijdkrachten eerst tegemoet trad, indien het
Nederlandsche veldleger was verslagen . In dit geval is
vruchtbaar samenwerken ter bereiking van en doel denk-

17
baar en ook zeer gewenscht, terwijl door gezamenlijk optreden de kans verkregen wordt, dat het gebied van een
van beiden voor de jammeren van den oorlog gespaard
blijft. Vooral op Nederland is dit van toepassing, indien
Frankrijk het eerst tot schending mocht overgaan . Bestaat
deze samenwerking thans niet, houden beide kleine Staten
ook nu angstvallig en kortzichtig den blik op eigen grenzen
gericht, dan zou zich het dwaze geval kunnen voordoen,
dat Belgie, front makende tegen Frankrijk, en Nederland
tegen Duitschland, aan verschillende zijden kwamen to
staan en daardoor elkaar vijandig werden, terwijl zij toch
.groote gemeenschappelijke belangen hadden en en doel
nastreefden . Voor een dergelijk samengaan is overleg tusschen de hoogste militaire autoriteiten van beide landen
in vredestijd, ingeleid door de diplomatic, een onmisbaar
vereischte . Zal de samenwerking vruchtdragend zijn, dan
is het niet voldoende vast to stellen, dat men elkaar steunen
zal, dock dient wel degelijk bepaald to worden hoe zulks
zal geschieden . De eerste opstelling van beide legers moet
gemeenschappelijk worden vastgesteld, de vraag behoort
overwogen to worden of men, indien het geldt front to
maken tegen Duitschland, beide veldlegers teza,men voegen
zal, waarbij het onze veel kans heeft in Belgie gedrongen
to worden, dan wel of onze strijdkrachten op de flank van
s vij ands operatielijn zullen optreden en hoe in dit geval
de samenwerking zal plaats vinden, zoodra beide veldlegers
.gereed zijn . Geldt het front to maken tegen Frankrijk,
dan dient ons veldleger . Belgie binnen to rukken om zich
met het bevriende to vereenigen . Die vereeniging moet in
breede trekken worden voorbereid, het aanvankelij k inn to
nemen operatiefront over beide legers worden verdeeld,
terwijl de wijze dient vastgesteld to worden, waarop de
Nederlandsche strijdkrachten in Belgie moeten worden geconcentreerd. In en achter het aan gewezen front moet
dan met het oog op de grootere, door onze troepen of to
leggen afstanden, een deel van het Belgische spoorwegnet
voor het vervoer van ons veldleger worden aangewezen,
terwijl de Belgische strijdkrachten, in deze zone gemobili-
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seerd 1), sleehts over kleineren afstand verplaatst behoeven
to worden en dus per voetmarsch worden geconeentreerd .
Op deze wijze worden beider strijdkrachten het snelst vereen.igd, verliest men het minst terrein en wordt zoo good
mogelijk gewaakt tegen een partieele nederlaag van het
Belgische veldleger, eer het Nederlandsehe ter plaatse is .
Bij de vaststelling van het concentratierayon behoort met
laatstbedoeld gevaar reken ing gehouden to worden . Naast
een regeling van de hierboven besproken punten ¢ou
eindelijk het netelige vraagstuk van het opperbevel onder
de oogen moeten worden gezien en zoo mogelijk tot een
beide partijen bevredigende oplossing worden gebracht .
Dit alles tot oorlogstijd nit to stellen, schijnt niet geraden .
Veel meer nog dan char, waar het uitsluitend het gebruik
der eigen strijdkrachten geldt, is het onontbeerlijk reeds
in vredestij d zorgvuldig to overweg en en in breede trekken
to regelen . Improviseeren leidt hier zelden tot het inslaan
vann den besten weg en in ieder geval staat het zeer to
bezien, of binnen enkele dagen, ja wren, de n.oodige eenstemmigheid verkregen wordt . Door gebrek aan voorzorg
zou de samenwerking weinig tastbare uitkomsten opleveren .
Gelijke gemeenschappelijke belangen als tussehen Maas
en Antwerpen bezitten Nederland en Belgie aan de WesterSchelde . Ook hier is het vrij wel ondenkbaar, dat de neutraliteit van den eenen Staat g esehonden wordt, terwijl de
an.dere vrijblijft . Ook hier is derhalve overleg in bovenbedoelden geest hoogst gewenscht, al zal de verdediging
to water, welke her, althans in den aanvang, hoofdzaak
is, uitsluitend op de schouders van Nederland neerkomen .
De vijand kan echter ten alien tijde en op elk punt troepen
aan land brengen om zich een operatiebasis in to richten .
Derhalve moet de samenwerking van beide landlegers bij
de verdediging van beide Scheide-oevers worden vastgesteld .
Billijk en tevens in het belang van de bewegingsvrijheid
van ons veldleger ware het, indien Belgie, als vergoeding
voor onzen steun to water, de verdediging van den Zuide1) Het grootste gedeelte van het Belgische leger wordt gemobili .
seerd in den vierhoek Antwerpen-Diest -Brussel -Dendermonde .
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lijken never geheel op zich nam, daarbij gesteund door
ouze landweer nit Zeeuwsch-Vlaanderen.
Door schrij vers van naam is het sl uiten van een defensief verbond tusschen Nederland en Belgie aanbevolen . Zoo
o.a. door het lid van den Raad van State, den oud-luitenant-generaal d e n Beer P o o r t u g a e 1, die, in 1902 een
verbond met een grootmacht ernstig ontradend, de meening
uitsprak, dat zulk een verbond met Belgie op den duur
niet uitblij ven kan . In den. Mz litairen Spectator van 190
bepleitte de Heer Die k h o f niet alleen het nut van een
verbond, dock ging hij tevens de wijze ua, waarop beide
Staten in g eval van oorlog of van handhaving der neutraliteit met de wapenen in de hand gezamenlijk zouden moeten
optreden . De reeds genoemde IHeer E u g e n e B a i e is
insgelijks een voorstander van een militair bondgenootschap,
terwijl onlangs de oud-minister d e Mare z 0 y e n s zich
inn de Revue economique internationals ten gunste van
militaire aaneensluiting met Belgie uitsprak . Een zuiver
defensief verbond tusschen Nederland en Belgie, zegt hij,
zou voldoende zijn om ouze internationals onafhankelijkheid
veel beter to waarborgen dan zij thans gewaarborgd is .
Uit het bovenstaande bleek, dat tegen een dergelijk,
zeer algemeen gesteld defensief verbond tal van bedenkingen kunnen aangevoerd worden . Het zou in som mig a gevallen Nederland betrekken in een oorlog, dien het anders
kans had to ontgaan . Wil men een defensief verbond
sluiten, dan zouden uitdrukkelijk de beide gevallen moeten
omschreven worden, waarvoor het geldt, gevallen, die hierboven werden uitgewerkt. Ik ben het echter eens met
den fleer E v e r w ij n, die onlangs in dit tij dschrift een
of cieel verbond niet noodig achtte, overleg in vredestijd
omtrent de to treffen militaire maatregelen voldoende
noemde en de meening uitsprak, dat ouze gemeenschappelijke belangen voldoende waarborgen schenken, dat de afspraak, in vredestijd gemaakt, niet ijdel blijken zal enn nagekomen wordt.
Sommigen bestrijden een bondgenootschap op anders
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door de
groote rnogendheclen gewaarborgde neutraliteit
zelfs niet gerechtigd een zuiver defensief verbond met een
kleinen Staat aan to gaan . De gevoelens over dit vraagstuk loopen zeer uiteen ; aan beide zijden vindt men manii en van grooten naam, bowel in Belgie als in Nederlandn
Icier to lands sprak de generaal d e n Be e r Po or t u g a e 1, eeu autoriteit, o .a. op het gebied van het volkenrecht, de meening flit, dat Belgie wel degelijk onder
bepaalde voorwaarden een verbond met een vreemde mogendheid mag sluiten, mits dat verbond het zelfde duel beoogt
als dat, waarmede de permanents neutraliteit indertijd werd
gewaarborgd . In 1831 was de verkiaring der groote
mogendheden feitelijk gerieht tegen Frankrijk, omdat men
vreesde, dat Belgie zich met zijn Fransehe taal, zeden en
sympathieen geleidelijk in de armen van bedoeld land zou
werpen, en voorts tegen Nederland, omdat men het outredderde land, dat in vorige eeuwen steeds onder vreemde
heerschappij had gestaan, niet tot zelfverdediging en eigenlijk ook niet tot ecu behoorlijk zelfbestuur in staat achtte .
In de verloopen driekwart eeuw is veel veranderd : de bovenbedoelde gevaren zijn geleidelijk verdwenen en Belgie heeft
zich opgewerkt tot een ordelievenden, geregelden Staat
met een nijvere, welvarende bevolking van ruim 7 inillioen
zielen, zoodat het dod der gedwongen en gewaarborgde
neutraliteit grootendeels verloren is gegaan . floe weinig
de contracteerende mogendheden van 1831 aan hun eigen
tractaat hechten, bleek reeds in 1870, toen bi,j het uitbreken van den oorlog tusschen Frankrijk en Duitsehiand
beide landen met Groot-Brittannie ecu gelijkluidend tractaat sloten, waarbij zij zich verbonden de neutraliteit van
Belgie to zullen eerbiedigen, zoolang de tegenpartij het
deed. Ook in Belgie zeif hecht men weinig beteekenis
meer aan de verklaringen van 1831 . Ecu vertrouwensvotnm in die verklaringen, door den Beer Wo e st e in
1901 in de ,,commission militaire mixte" voorgesteld, werd
met 19 tegen 2 stemmen en 3 onthoudingen verworpen .
lu het reeds genoemde Gicls-artikel ontwikkelde de
O .E .V1
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Heer d e B e a u fort echter eenige bezwaren . Hij erkent
ten voile, dat een onzijdig land zonder zijn verplichtingen
to schenden, verdragen sluiten kan in het belang van zijnu
verdediging en de handhaving zijner onzijdigheid, dock
daarin ziet de Schrijver op zijn best slechts een halve oplossing van het vraagstuk . Hij acht Belgie bevoegd zich
door een verdrag den bijstand to verzekeren van Nederland
bij een aanval op zijn grondgebied, dock wanneer Nederland wederkeerig hetzelfde van Belgie vraagt, zal Belgie
gedwongen zijn to antwoorden : mijne onzijdigheid last het
op mij nemen eener dergelijke verplichting niet toe .
Mogen deze argumenten pleiten tegen een zeer algemeen
gesteld verbond tusschen Nederland en Belgie, zij doen het
zeker niet teg en een verbond met zoo beperkte strekking als
hierboven werd voorgeslagen, een verbond, dat slechts
voor 2 scherp omschreven gevallen geldt, waarin Belgie's
neutraliteit met wiskundige zekerheid geschonden wordt .
De contracteerende mogendheden, die simmer eenig bezwaar aanvoerden tegen het bestaan van een Belgisch leger,
zouden er de Belgisehe Regeering zeker gees verwijt van
makes, indienn deze reeds in vredestijd maatregelen trof om
het gebruik dier krijgsmacht in oorlogstijd tot bereiking
van het met het tractaat van 1831 beoogde doel to doen
pleats vinden onder de gunstigste omstan .digheden, d .i .
versterkt door een bondgenoot .
De uitkomsten, waartoe een onderzoek near de mogelijkheid eener samenwerking tusschen Nederland en Belgie
leidt, zijn zeker niet zeer bemoedigend . Slechts in 2
scherp to omschrijven gevallen nit het legio aantal denkbare kan er sprake zijn van een innig en natuurlijk samengaan ; overigens zullen deze twee kleine Staten ieder op
zich zelf aangewezen zijn, wear het de verdediging der
hoogste belangen aangaat . voor Nederland ligt hierin een
waarschuwing. Gees steun gezocht bij vreemden, wear
die toch niet to vinden is, dock kracht geput uit ons
zelven . Naast een buitenlandsche staatkunde, die zonder
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uitdagend to zijn, toch met fierheid opkomt, waar de belan.gen van den Staat worden bedreigd of gekrenkt, past
bier een binnenlandsche staatkunde, die, wel verre van bet
yolk in partijschappen to verdeelen, bet in verdraagzaamheid opvoedt, de liefde voor de vrijheid aankweekt en bet
door een harmonische ontwikkeling der zedelijke, geestelijke en stoffelijke belangen naar steeds hooger standpunt
voert . Die binnenlandsche staatkunde behoort
zal zij
bet verwijt van eenzijdigheid of materialisme willen onthebben to zorgen voor een gezonde ontwikkeling
gaan
onzer weerkrachten, zoowel bier to laude als in Indie . De
tijdeu zijn ernstig, vooral voor de kleine mogendheden,
maar daarom niet wanhopig . Ondanks den wedkamp der
volken zal er steeds plaats blijven bestaan voor die kleine
volken, die blijk geven een roeping to kunnen vervullen
in de outwikkelingsgeschiedenis der menschheid, die metterlaad toonen, dat liefde voor de vrijheid voor hen geen
ijdele leuze is en de onafhankelijkheid een goed, waarvoor
bet g eheele yolk genegen is zoo noodig zijn vol gewicht
in de sehaal to werpen . Een eendrachtig, zich zelf bewust
yolk, toegerust met een krachtigen nationalen zin, vormt,
behoorltij k georganiseerd en geoefend, den besten waarborg voor
-rijheid en onafhankelijkheid .

SATAN

Een Studie naar aanleiding van Lord Byron's „Cain" .
DOOR

Dr . A. . S. K O K.

Tegen het einde van. 190 had, naar ons de plaatse
lijke bladen meedeelden, to Florence de opvoering plaatss
van Lord Byron's Cain . Het was wellicht de eerste
openbare opvoering van dit „Misterie-spel" in Europa . In
Engeland zelf had men er nooit aan gedacht . De rumoerige
opschudding bij de verschijning van het stuk te-weeg-gebracht en door enkele kerkelijke partijen aangeblazen (waarover straks nader), maakte het onmogelijk ook maar van
opvoering to reppen . Toch is, blijkens de verslagen, de
voorstelling to Florence volkomen gelukt ; dank vooral aan
het uitnemend spel van den acteur, die de hoofdrol vertolkte, maakte het stuk met zijn aangrijpend derde bedrijf
een ontzaglijken indruk . In het tweede bedrijf had men
terecht enkele oordeelkundige bekortingen aangebracht .
Door de berichten over deze voorstelling werd opnieuw de
aandacht op dit merkwaardig en in alle opzichten oorspronkelijk Misterie-spel gevestigd, en tevens de herinnering
opgewekt aan zijn eerste verschijning, die een gebeurtenis
kon heeten in de geschiedenis der Engelsche letteren. .
Onder meer waren ook de namen van de twee beroenidste
manners uit het eerste kwart der negentiende eeuw, die
van Sir Walter Scott en Goethe, er aan .verbonden .
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Van Engeland nit verbreidde zich de beweging door
geheel Europa . In ons land vond zij weerklank bij den
dichter I s a a c d a C o s t a, zooals wij zien zullen . Om
die algemeene beweging en ook om de opvatting van hot
internationals onderwerp is list zeker van belang er nog
eons op terug to komen, to moor daar sen en ander samenhangt met andere verscbijnselen in dien tijd en zelfs van
vroeger . De Paradijs-geschiedenis en wat er onmiddellijk
op volgde heeft tot op onze dagen voortdurend belangstelling gewekt bij dichters van allerlei nation ; zij blijft
steeds haar geheimzinnige macht uitoefenen op de fantasie
en blijft sen suggestief en bezielend onderwerp voor de
hunst in list aigemeen . De tachtigjarige J o z e f I s r a e 1 s
schonk ons nog sen ,,Adam en Eva in list Paradijs", als
wilds hij list leven en zijn vruchtbare kunst niet vaarwel
zeggen, voor ook hij list onderwerp der eeuwen naar zijn
opvatting in beeld had gebracht .
Bovendien behoort B y r o n s' s Cain, tot sen cyclus van
merkwaardige negentiende-eeuwsche dichterscheppingen .
Wordt door T a i n e G o e t h e' s Faust list merkwaardigste,
list meest grootsche dichter-monument dier eeuw genoemd,
tot de dichterlijke openbaringen aan dienzelfden geest verwant en nagenoeg gelijktijdig ontstaan, behooren o .a.
B y r o n' s Cain en Manfred benevens She 11 e y' s Prometheus
Unbound . De ontwaakte menschelijke geest der 19e eeuw,
of liever de moderns geest, die tijdens en na de Fransche
revolutie over de beschaafde wereld vaardig word, heeft
zich binn en sen zelfden tij dkrin g in die gedichten uitgesproken . Zij getuigen van de worstelingen en zielschokkende twijfelingen in list menschelijk gemoed, de smarten
en tevens de edelste aspiration van sen deel der m .enschheid in die dagen, weerklank vindende in de zielen van
opvolgende geslachten . Hot verzet tegen hetgeen der
men .schheid als van goddelijken oorsprong, als van onafwendbare goddelijke wereldorde sedert eeuwen was opgedron gen, gin g gepaard met opvlammende verontwaardigin g
en hartstochtelijken strijdlust : de emancipatie van den
menschelijkesn geest kon flu eenmaal niet zonder heftige
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gemoedsbeweging worden voltrokken . S h e lie y noemde de
Prometheus-niythe : de tragedie van den menschelijken vooruitgang . En in die legende lag de kiem van al de groote
dichterscheppingen, die tot dien cyclus kunnen gerekend
worden . In dien tijd werd opnieuw de aandacht gevestigd
op A e s c h y l us . In . nze E,uw verscheen onlangs een studie
van Dr . H . M . van N e s, met den naam van dien dichter
tot titel. Daarin komen belangrij ke opmerking en voor,
die aan de gedichten van bedoelden cyclus, this ook aan
B y r o n's Cain herinneren . Zoo bij v . het woord van All a r d
P i e r s on : „De Prometheus van A e s c h y l u s is de vader
van Lucifer, verwant aan M a n f r e d ; de heron in wien
het ons lust ons to hervinden" Bij Manfred vergeet de
geleerde schrij ver C a i n to vermelden ; beiden behooren bij
elkander . Verder flog : „De genius der beschaving, de Prometheus in ons, daagt flog altijd God uit ; hij houdt de
brandende fakkel opg ehe ven, om alle heilig dom to ontsteken
in lichterlaaie ; hij zet ziju zegetocht voort, door geenn hin .derpaal to stuiten . Dan verwacht men de toekomst door
S h e 11 e y in ziju Prometheus Unbound, de Vrij gemaakte
Prometheus, geschilderd ." B y r o n was reeds vroeg door den
Prometheus van AA e s e h y l u s in geestdrift ontvlamd . Hij verklaart, hoe dit drama, door hem op Harrow College met
zij n medeleerlinge n driemaal in een enkel jaar gelezen, op
alles wat hij sedert zelf schreef een beslissende uitwerking
heeft geoefend . Aan ziju vriend, den uitgever Murray,
schrijft hij in 1817 uit Venetie : ,,Of the Prometheus of
Aeschylus I was passionately fond as a boy, it was one
of the Greek plays we read thrice a year at Harrow .
The Prometheus, if not exactly in my plan, has always
been so much in my head, that I can easily conceive its
influence over all or anything that I have written" . In denzelfden tijd wierp ook d a C o s t a zich met dezelfde geestdrift op de studie van A e s c h y 1 u s . Hij vertaalde
opmerkelijk feit . den Prometheus, n adat hij drie jaren vroeger
de Perzen had overgebracht in onze taal ; aan de uitg ave
van eerstgenoemde tragedie gaat een uitvoerige en belangrijke voorrede vooraf. Bij ziju ernstige studie der oude
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letteren legde hij zich in die dagen met niet minder ijver
ook op de nieuwere toe, en zoo zien wij d a C o st a een
tijdlang sterk onder den indruk der Byroniaansche poezie,
zooals trouwens geheel Europa . Elk land gevoelde den
invloed daarvan ; in sommige landen ontwaakte zelfs onder
dien invloed een nieuwe geest en bijgevolg ook een nieuw
tijdperk van wedergeboorte der letteren . B a C o s t a is
eehter zoo verstandig geweest zich nooit over zju ,,zwarten
tijd" uit to laten en dien tevens to verloochenen . De vertaler van ,,Prometheus in zijn boeien" moest natuurlijk
net meer dan gewone belangstelling van B yr on 's Gain
kennis nemen . Be indruk daarvan schijnt hem lang geen
rust to hebben gelaten . Ten slotte ontlastte hij zich van
de gemoedsstemming, onder den indruk der Byroniaansche
poezie in de Cain- en Manfred-atmosfeer opgedaan, door zeif
een Gain to schrijven, en alsof hem dit nog niet geheel tot rust
bracht, door een dichterlijke paraphrase van een groot gedeelte
nit het eerste bedrijf van B yr on 's Gain to leveren . IDeze vertaling, of liever bewerking, wisselde hij namelijk of door
IReien van Engelen van hemzelven, waarin ziju overstelpt
gemoed zici lucht geeft en hij bevrediging zoekt in een
dichterlijk protest tegen hetgeen hij noemde de lasteringen
van Satan in den Gain . Toen d a C o st a zjn gedicht en
de paraphrase van B y r o n 's eerste bedrijf schreef, was hij

nog niet overgegaan tot het Christendom . Bat er intusschen
een periode van strijd in bet gemoedsleven van den dichter
is geweest, blijkt nit de voorrede, waarvan het slot is, dat
alleen het geloof des harten in staat stelt ter rechtvaardiging Gods de uitspraken van het menschelijk verstand to
wederleggen, daarbj doelende op de argumenten van Satan
in Gain . Beide, het gedicht en de paraphrase, behooren
tot het beste in de poezie van 's dichters eerste periode,
wat ook de strekking zij ; zelfs is er niets in de poezie van
die dagen, dat er mee to vergelijken is .
Met d a Co st a ' s fragmenten uit Gain deed B yr on ' s
poezie in one land haar intocht .
Be bjj uitstek dichterlijke, de epische opvatting van
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de Satan-flguur is eerst een schepping van den nieuweren
tij d . De Satan-gestalte, die sedert bij alle latere geslachten
steeds indruk zou blijven makers, valt betrekkelijk last na
de middeleeuwen, en dus als de besehaving ontgroeid is
aan de aloude versehijning met bokspooten en horens, toen
hot snaaksche of monsterachtige personage nog den lathlust der menigte opwekte. Toen verseheen hot bij voorkeur
onder den naam van Duvel bij hot yolk of onder dien vann
den Duivel der kerkelijke woordvoerders, ook wel de Booze
geheeten . Twee Nederlandsehe dichters en een Engelsche
dichter moeten in de eerste plaats genoemd worden, als
wij aan de uitbeelding der Satan-idee van den nieuweren
tijd denken, gelijk zij in enkele dichterscbeppingen een
,gestalte heeft verkregen, die zoo niet eerbied- dan toch
ontzagwekkend mag heeten, eon gestalte this die, zooals
Pier s o n zei, den Prometheus der Grieken n .abijkomt,
wij bedoelen : de Lucifer der na-middeleeuwsche poezie .
Maar wij moetenn eerst nog even terug naar de Israelitische
of bij belsche overleveringen .
Eerst lang na hot ontstaan van den Joodsehen staat
komt in de geschriften van hot Oude Verbond de naam
van. Satan in de beteekenis van tegenstander voor . In chronologische orde, volgens de kenners der Hebreeuwsche
literatuur, vinden wij den Satan voor hot eerst onder dien
naam bij den Profeet Z a c h a r i a (III : 1), waar hij optreedt
als bovennatuurlijk wezen en als aanklager bij God van
den hoogepriester J o z u a ; hij wordt editor door God
terecht-g ewezen . hit die voorstelling blij kt dus dat Satan
wel dog elijk wordt beschouwd als een macht, die bij do
Godheid iets had in to brengen . Nog sterker blijkt dit
uit hot book Job ( e of 3e eeuw v. C.) . Daar verschijnt
Satan in den hemelraad „onder de zonen Gods", als degene
wiens task hot is „de aarde to doorwandelen" en hot
kwaad van de menschen bij Jahwe aan to brengen, en aan
wien opg edragen wordt de vroomh .eid van J o b, waaraan
hij n iet g elooft, op de proof to stellen . Bekend is, dat
G o e t h e aan dat bijbelboek zijn Prolong van den Faust
ontleend heeft . In hot book der Kronieken (a . XXI : 1)
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verschijnt Satan als de verleider der mensehen : ,,hij porde
Dv i d aan" tot het houden der volkstelling, een dead
van hoogmoed . Maar nu doet zich het zonderling verschijnsel voor, dat in het boek Samuel (h . XX1V : 1), wear
hetzelfde verhaal voorkomt, aan Jahwe zeif wordt toegeschreven, wet de Kronieken aan Satan ten laste leggen :
,,En Hij (de Heer) porde D a vi d aan" . Nu ken het zijn,
dat hieronder verstaan moet worden, dat de Satan toch
als lid van den hemelraad en als volvoerder van den gegeven
last bedoeld moet worden, evenals bij den Kroniekschrijver
en in het boek van Job, maar door den schrijver van
Samuel niet als tusschenpersoon vermeid wordt en this
Jahwe zeif persoonlijk wordt ingevoerd . Of zou de pleats
flit de Kronieken ook daaruit kunnen verklaard worden,
dat de schrijver ervan omstreeks 2 0 j aar v . C . het oudere
verhaal copieerde en er tegen opzag een dead van Satan
aan Jahwe toe to kennen, wet hem al to kras voorkwam,
waarom hij dus zijn voorganger corrigeerde
Nog vermelden wij, dat Satan ook genoemd wordt in Psalm 109 :6,
dock bloot in de beteekenis van aanklager . Ofschoon
Satan in het Oude Testament flog niet als bij de latere
Joden en in het Nieuwe Verbond een tegenstander van
God en de Koning van een Hem vijandig rijk is, maar
steeds eeu zijner dienaren, vertoont hij toch ook dear reeds
eenige trekken van den lateren Duivel . Hij zet de menschen
aan tot het kwade, brengt hunne zonden aan bij God, en
gelooft niet aan onbaatzuchtige deugd en vroomheid . Men
zie vender omtrent den Oud-Testamentischen Satan de aanteekeningen op de nieuwe vertaling van het Oude Testament, in hear goedkooper uitgave thans onder ieders bereik 1).
In de Middeleeuwen ondergaat Satan, de oude deelhebber aan den hernelraad, een algeheele metamorphose .
11 Men zie ook nog : A lb . R viii e, Histoire du Diabie, ses origines,
sa grandeur et a decadence (1870), benevens : Ho a ko ff, Geschichte des
Teufeis, in het Nederiandsch bewerkt door A . S . Carp e nt i a r Alt in g
(Groningen 187 ). In het Nieuwe Test . verschijnt de Duivel bijna op
iedere biadzijde, dock slechts een pear malen onder den naarn van Satan .

In de Maria-legenden, in de Exempelen, in de Misterien
en Moraliteiten is hij de verklaarde vijand van God en
menschen. :Hij is de verleider, die er op nit is God zooveel
mogelijk afbreuk to doer enn zieltjes of to winner . Hij
verschijnt vaak in allerlei afschuwelijke gedaanten, vervult
menigmaal de rol van clown of potsenmaker, is vol vann
gemeene streken en boosaardige grappen, heeft het menigmaal op de arme Joden voorzien of bezigt hen our zijnn
booze oogmerken uit to voeren . In dat laatste opzicht
heeft hij heel wat jammer, ellende en wreedheid g ebrouwen,
want de volksmassa was door dien denkbeeldigen booswicht
gemakkelijk op to hitsen . Bij dat alles was hij toch tevens
een lafaard . Voor het enkele wooed Mar i a of het krnisteeke.nn gaat hij op de vlucht . Sours ook raakt hij op het
tooneel aan het vechten met andere booze g eesten tot •root
vermaak van de toeschouwers, en dan verdwijnen ten slotte
alien ,,in de sulfervlammen ." Waarschijnlijk hebben wij
in die voorstellingen overblijfselen van oud volksgeloof to
zien, na de kerstening der menigte, van de kwelgeesten op
den Duivel en zij n trawanten overg ebracht . In meer ernstige stukken blijft hij toch altijd de valsche verleider boot
nit lust tot verleider, waarbij alle kenmerken van ziju
hooge afkomst verloren gaan . Het is dien Satan vooral
to doern our onschuldige maar zwakke zielenn door frame
beloften to winner, waarbij de „bekoring der zin.nen" as
m.iddel dient en een wellustig lever als uitzicht g esteld
wordt . Een enkele maal is het ook de begeerte naar macht
of naar magische kennis die den zondaar vallen en zich
aan Lucifer doet overgeven . Ik noem her slechts een paar
voorbeelden : het belangwekkende „Mirakel-spel" Marikea
van .. ieumeghen (facsimile-uitgave van Mart S. N ij h o f f, den
Hij wordt er voorgesteld als de Vorst der duisternis, de bewerker van
alle kwalen en ellende, ook die der krankzinnigheid, geestelijke en physieke
ontaarding ; men kende hem tevens de macht toe our wonderen to verrichten en die macht aan anderen nee to deelen . De Nieuw-teat . Satan
is het product der Nieuw test, wereldbeschouwing en staat in zeer nauw
verband met de voorstelling van een eerlang to verwachten 1Tessias-rijk .
Deze Satan beheerschte vooral de Middeleeuwsche opvatting en voorstellingen .
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Haag), en de oudste ons bekende legende van Dr . Fan st u s .
De laatste en de bewerking daarvan door Mar low e tot
treurspel (omstreeks 1 90) vaflen echter buiten onze beschouwing, daar niet de Satan zeif, maar Mephistopheles,
zijn dienaar, de handelende persoon is . Lucifer verschijnt
slechts een enkele maal en wordt overigens door genoemde
dienaar beschreven als ,,de door God meest geliefde zijner
engelen, maar die om zijn hoogmoed en vermeteiheid den
hemel werd uitgeworpen ." Men zie verder voor de Middeleeuwsche spelen : Dr . J . A . Wo r p, geschiedenis van het
drama en van het tooneel in Nederland .
lntusschen zijn er in de Middeleeuwen toch wel enkele
aanduidingen van een andere, meer grootsche opvatting
der dichterlijke Satan-flguur, die alsdan meer als Lucifer,
de gevallen engel des lichts, verschijnt . Zoo bijv, reeds
in het Angel-saksisch gedicht van den Monnik C a e m on
tegen het einde der zevende eeuw . Er is in diens Lucifer,
de gevallen grootheid overgegeven aan de eeuwige smart,
in den uitgeworpen en gel die eens ,,had power in heaven",
een zekere waardigheid overgebleven . In het gevoel zijner
machteloosheid roept hij nit : ,,We must cede our realm
- yet has He not done rightly - for He has struck us down
- to the fiery abyss
of the hot hell - bereft us of heaven's
kingdom * 0, had I the power of my hands" enz . ; het
geheel in een toon beslist verschillend van de gewone
clownachtige uitvallen en snaaksche tooneelen der Middeleeuwen . Bij D a n t e wordt Lucifer beschreven als vastgekionken in het middelpunt der aarde (Inferno XXXIV),
inaar treedt hij niet sprekende op ; hij wordt voorgesteld
als ,,de engel wiens aanschijn eenmaal blonk in het licht
des hemels, thane de souverein in het rijk der smarten ."
En nu de Lucifer in den nieuweren tijd . Twee Nederlancisehe dichters gaan voor in de schepping van de outzagwekkende, meer verheven-dichterlijke Satan-gestalte, den
epischen Satan. De eerste is onze Hug o d e G r o o t in
zijn treurspel A damns Exul . In v a n L e nu e p' s Vondeluitgave en in Ni c o 1 a as B e e ts' ,,Paradijsgeschiedenis"
(„Verscheidenheden", 1 e deel) wordt uitvoerig stilgestaan
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bij dit treurspel, vooral in vergelijking met V o n d o1 's

Adam in BaUingschap, voor een groot deel op d e G r o o t' s
treurspel gegrond. Maar wij hebben het hier uitsluitend

over de voorstelling van Satan bij beide diahters . D e G r o o i s
Satan is zoo oorspronkelijk, zoo volkomen meester van zijn
rol, zoo fier en zelfbewust inn zijn optreden, dat de dichter
blijkt gebroken to hebben met iedere overgeleverde voorstelling en tot heden bangbare of beelding van den gevallen
engel . Men moet rich verbazen dat een zoo jeugdig dichter
in die dagen
d e G r o o t was nog g een negentien jaar,
toen zijn treurspel in 1601 verscheen tot zulk een even
ongewone als ongemeene opvatting dorst komen en den
moed had haar openbaar to maken, ook al was het in het
Latij n . Eenn g eniale greep is al dadelij k de m otiveering
van de daad . Lucifer kan het denkbeeld niet verdragen,
dat Adam, de mensch uit het stof der aarde geschapen,
hem, den eng el des lichts, van nu aan zal haten en bespotten, zooals zijn plicht als onderdanig schepsel der godheid zal meebrengen . Dat is in de eerste plaats de beweegreden om dien Adam ten val to brengen. De dichter
schildert Lucifer als den nit den hemel gestooten enbel,
maar tevens last hij hem de teekenen zijner of komst, zijn
breidellooze zucht naar vrijheid, zijn verzet tegen lijdelijke
gehoorzaamheid en onderwerping, zijn fierheid en moed die
tot overmoed voeren, zijn waardigheid bij het gevoel van
beleedigden trots . Slechts enkele woordenn nit de tooneelenn
waarin hij optreedt willen wij naar de vertaling van v a n
L e n n e p aanhalen om een denkbeeld van d e G r o o t ' edit
oorspronkelijke Satan-figuur to geven . Tot Eva sprekende
zegt hij onder andere
„Het verwondert ons, dat de Schepper van al het goede,
want zoo last Hij zich het liefst noemen, u verboden heeft
van deze vrucht to eten . Wat zou die afgunst in zijn gemoed verwekt hebben :'
„Ik zal mij niet laten wijs maken, dat God deze vrucht
zou gedoemd hebben, eeuwig ongenuttigd to blijven . Wat
is, is ook goed . Indien gij gelooft, dat het zonde wezen
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kan, jets dat geschapen is to nuttigen, dan beschuldigt gij
God jets gesehapen to hebben, dat niet goed is . ,,Overweeg wel, of er niet een dieper zin achter schuilen
moet. Hij is naijverig op het goede, dat in dit ooft verborgen is, op de wetenschap die het goede en kwade kent,
en die Hij voor zich alleen wiT behouden . 0, hatelijke
slavernij, o, harde dienstbaarheid, Hem tot meester to hebben
die alleen zich zelven zoekt! Wie alleen uit eigenbaat
goed heet, verdient kwaad genoemd to worden . Wat dunkt
u, toont Hij voorliefde of verachting voor u, Hij die alles
tot hoogen prijs wil toekennen, maar toch. het beste voor
zich behoudt. ,,0, ondragelijk juk! Beter is het niet to zijn, dan
niet vrij to zijn!
,,Indien Hij u in den aanvang reeds zoo aan banden legt,
wat is er dan eenmaal voor u van Hem to wachten!
„net is een wellust voor de ziel, wetenschap, kennis
to verwerven, en zoowel het kwade als het goede to leeren
keunen . Het is voor den geest het hoogste geluk, toegerust to ziju met de stellige kennis der waarheid en onvatbaar to zijn voor dwaling . Het gansche heelal is het voorwerp van onderzoek voor den onversaagden geest. De rede
streeft met kracht naar kennis ; hoe meer zij daarin vordert, des to ijveriger zal zij trachten wat nog verborgen
is na to vorschen . En zie, God eigent zich, zonder er
eenige moeite voor to doen, alle wetenschap toe . Hem
behoort alle kennis alleen! Hij is wijs, zonder er jets voor
gedaan to hebben . En nu wil Hij geen deelgenoot zijuer
kennis dulden! Hij heeft aan al wat leeft buiten Hem
opzettelijk de rede onthouden, of, wat even onrechtvaardig
is, slechts een onvolkomen rede geschonken om, met tergend overleg, al de schatten der wijsheid voor zich alleen
to behouden . Aan u beloofde Hij u Hem gelijk to waken,
naar zijn beeld, en toch heeft Hij het hoogste goed, de
wijsheid, u zelfs niet gegund! Maak gebruik van het
recht, dat het verbond met Hem u toekent : stel u-zelve
in het bezit van wat u is toegezegd to zullen ontvangen :
geve deze boom die een goddelijke gave verbergt, u wat
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onthouden wordt, eer gij verliest wat gij bezit . De wispelturige hemelbestuurder is mogelijk reeds van zips u ook
d.it weer to ontnemen . Doe gij wat Hij voorheeft to doen,
en voorkom zijn bedrog ! Hebt gij oogen em to zien, doorzie dan uw toestand en mask u door een enkele bete, van
een mensch tot een wezen Gode gelijk" .
Ziedaar nu voor het eerst in de literatuur een Satanbestalte, ten eenemale verschillend van die der Middeleeuwen .
flier nadert de dichter de Prometheus-mythe ; her komt
een jeugdig dichter der Nederlandsche Renaissance de scheppin gen van een M i l t o n en B y r o n nabij, of liever gaat
er aan vooraf en roept een nieuwe figuur in de moderne
letteren op .
De tweede Nederlandsche dichter, wiens verbeelding
zich met ernst tot de ontzettende veschijning in de OudTestamentische mythe wendt, is V o n del . Zijn Satan in den
Lucifer is eenigszins anders dan de voorgaaude, maar tech
op het nauwst aan hem verwant . Den echt-Satanischen
dialecticus van d e G r e o t heoren wij niet spreken, maar
veeleer een indrukwekkende verschijnin ; in wiens val wij
kunnen deelnemen . Er is een maj esteit, eeu grootheid van
in.borst in L u c i f e r, het hoofd der engelen gekroond met de
morgenster, die hem zelfs na zijnu val nog bijblijft . In Adam
in Ballingschap, waar hij natuurliik mede verschijnt, aarzelt
hij nog op het denkbeeld van den mensch ten val to brengen ;
hij schijnt terug to deinzen veer deze nieuwe en boosaardige
wandaad. Nu doet V e n d e 1 van zijn kant den genialen
greep, naast L u c i f e r een drietal hemelgeesten to plaatsen,
wier listige toeleg het is het hoofd der engelen veer den
opstand to winnen . Niet dadelijk geeft hij aan hun voorstel
gehoor ; hij houdt zelfs nog een beraadslaging met G a b r i el.
Ten slotte meent hij de zaak der beleedigde hemelgeesten
to moeten voorstaan . „Wij ijveren voor Gods eer ; em God zijn
recht to geven, verstout ik mij", zoo verbeeldt hij zich . En
later meent hij zich nog to kunnen verdedigen met de weerden : „ik handhaaf 't heilig Re .cht ; en na veel wederstands,
nij eindelijk overdrongen, Op 't klagen en gekerm van dui-
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zende vann tong en" . Toen V o n d e 1 zijn Adam in Ballingschap
schreef, was hij, zooals hij zelf verklaart, onder den indruk
van d e G r o o t' s treurspel . De voile beteekenis der Satanhguur schijnt hem echter niet in zulke scherpe lijnen voor
den g eest to staan als den dichter van Adamus Exul . Of
laat ik liever zeg gen, wat ik voor mij als stellig aanneem,
zij k wam hem to kras voor, en zijn gemoed, onder de macht
ran kerkelijke invloeden, deinsde terug voor de zoo echtsatanische gestalte waarvan de hoofdlijnen door d e G r o o t
zoo duidelijk, zoo krachtig waren aangegeven . Toch heeft
T o n d e 1 ongetwijfeld de meest dichterlijke, al zij bet ook
de minder ontzettende zijde der Satan-gestalte uitgebeeld,
Van nu of was de Satan der Paradijs-mythe in de hoofdtrekken voor altijd aangegeven . M i l t o n heeft er partij
van getrokken . Zoo M i l t o n den Lucifer van V o n d e l niet
gekend heeft, wij hebben daaromtrent geen besliste
zek.erheid
met grooter waarschijnlijkheid kunnen wij
a.annemen, dat hij stellig met flu g o d e G r o o i s A dames
eel bekend zal geweest zijn . De Latinist als hij was, zal
zeker van een Latijnsch drama met zulk een sprekenden
titel en zoo alley aandacht trekkend onderwerp, behandeld
door een diplomaat en rechtsgeleerde van zoo Europeesche
vermaardheid, volkomen op de hoogte geweest zijn . Er is
in ieder geval groote gelijkenis van zijn Satan op dien der
beide Nederlandsche dichters . M i I t on ' s machtige fantazie
en niet minder machtige dichterkracht heeft bet beeld van
Satan in de opvatting van den nieuweren tijd tot de hoogste
uitdrukking g ebracht . wat meer is, wij kunnen zelfs zeggen,
dat hij voor een groot gedeelte van zijn Paradise Lost Satan
den hoofdpersoon gemaakt heeft . Daardoor heeft hij in
zijn Epos ook bet meest grootsche Satan-monument voltooid, dat door alle eeuwen been belangstelling en bewonderin.g zal wekken, al zij bet dan ook nagenoeg alleen om
de details waaraan de naam van Lucifer verbonden is . Satan
to midden van zijn Pandemonium is bet hoogste wat de
dichterlijke fantasie in dat opzicht heeft kunnenn bereiken
=en gestalte heeft kunnen geven .
Tog een enkelen trek in de opvatting van de Satan-
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figuur vinden wij bij B i 1 d e r d ij k ; wij mogen niet nalaten
dien hier in herinnering to brengen . Als E 1 p i n e in De
Ondergang der eerste Wergild van het eerste menschenpaar
en zijn val in hot Paradijs spreekt, ziet zij de boetende
E v a voor haar verbeelding rijzen en roept haar toe
„Flier echreide en Cherubijn en afgevallen Engel,

Ja, Satan zel f werd weep; en voelde om u berouw !"

flier herkent men dadelijk den dichter !
trekje spreekt voor vele .

Zoo'n enkell

lilt het voorgaande kan men reeds eenigszins besluiten
tot den aard der uitbeelding van Satan in B y r o n ' s Cain.
De opvatting is in ieder ernstig gedicht dat volgde, een
voorzetting, eon meer geacheveerd beeld van den Satan,
die in hot eerste jaar der zeventiende eeuw zijn tocht door
de landen van Midden-Europa zou beginners . Die Lucifer,
de gevallen engel des lichts, gekroond met de morgenster,
was in de gedaante waarin hij zich vertoon de, in de uitingen
hem door • de dichters in den mood gelegd, in volslagen
tegenstelling met de kinderlijke, om niet to zeggen caricatuurachtige voorstellingen der Middeleeuwen . De dichters
van den nieuweren tijd makers van hem, ook vaak tegen
hun bedoeling, tegen hun wil, onbewust dus, l'enfant terrible
van hun tijd . Er heeft eon ongehoorde omwenteling in het
gedachte- en gemoedsleven plaats gehad, merkt men . De
door dichters voorgestelde vijand van God en mensehen
wordt inderdaad de woordvoerder van het verzet tegen
priesterheerschappij en overgeleverde, door zwaard en brandstapel gehandhaafde begrippen, zooals de middeleeuwsche
duivelen en booze geesten in werkelijkheid propaganda
maakten voor dogmata en kerkelijk gezag. Men denke
bij v. aan het Mirakelspel : „Het Sacrament van der Nieuwervaert ." De moderne Satan is behalve meer pessimistisch
en satiriek, vooral ook critisch en sceptisch . De laatste eeuw
heeft een nog grooter sprong gemaakt : de gevallen Lucifer
krijgt zijn lofdichter .
In 1867 werd door een jeugdig maar reeds gunstig
bekend dichter een gedicht geschreven, dat in Italie een
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niet minder ernstige ontroering teweegbracht dan Lord
B y r o n' s Cain in Engeland . Italic's grootste dichter van
omen tijd, de hervormer der Italiaansche literatuur, G i o s u e
C a r d u c c i, gaf in dat jaar onder den pseudoniem E n o t r i o
Roman o in het licht een Inno a Satana, een Hymns aan
Satan ! Deze hymns was geschreven inn een kunstig metrum
en in verzen van zeldzame kracht en levendigheid . Satan
wordt daarin aangeroepen als de onsterfelijke, onverwinnelijke geest van vrijheid en vooruitgang.
„A te, de l'essere
Principio immenso,
Materia a spirito
Itagione a senso ."

(,,Aan U, het machtige beginsel van al wat bestaat ;
U, materie en geest, redo enn denkkracht !") Verder besluit
de dichter zijn aanval op de priesterh@erschappij in de
Kerk met de woorden
„Salute, o Satana,
t ) ribellione,
O forza vindice
Della ragione

Sacri a to salgano
Gl'incensi e i voti !
Hai vinto it Geova
De' sacerdoti !"

(,,Gegroet, o Satan ! Geest van verzet, o wrekende
kracht der reds ! Laat de gewijde wierook en geloften tot U
opstijgen ! Gij hebt overwonnen den Jehova der Priestess !")
Deze nieuwe oorlogskreet was wel to verklaren . Het
geruchtmakende gedicht verscheen, toen het ontwaakte
jonge Italic heftig bestreden werd door de hartstochtelijke
kerkelijke partij en de willekeur der anti-nationals gezaghebbers . De voorstanders van een nieuwe orde van taken
op staatkundig gebied en van een herboren Italic werden
door de reactionairen uitgemaakt voor vijanden van God
en zijn Kerk. Toen had de jeugdige dichter den moed om
kleur to bekennen, alsof hij zeggen wilds : gij noemt ons
paganisten,
welnu, wij zijn het, wij stellen er onze eer,
omen roem in . I3et fanatisme aanu de eene zij lokte nit
O .E.V1
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eonn verzet, dat wederkeerig tot opgewonden uitvallen moest
leiden . Hot gedicht had ook nog een wijder strekking .
Het gaf uitdrukking aan het verzet tegen een geestdoodend
ascetisme en eon nieuw-modisch maar daarom niet minder
ontzenuwend mysticisme . Het deed een beroep op de jeugdige gemoederen om weer tot de fi issche natuur en de
liefde tot haar eeuwige opgewekte levenskracht terug to
keeren . In dat opzicht is het een der werkzaamste factoren
geweest tot hot opkomen eener nieuwe school en d e algemeene horleving van den klassieken geest in Italie. De
dichter heeft dan ook niet geaarzeld hot gedicht dat zulk
eon storm over zijn jeugdig hoofd deed opgaan, onder
zijn verzamelde werken, op zevontigjarigen leeftijd, weder
to doen herdrukken .
Dit gedicht geeft intusschen aanleiding tot eon andere
opmerking. Menigeen zou verbaasd opzien, als iemand beweerde, dat C a r d u c c i voor zijn hemelbestormende „Hymne
aan Satan" stoup zou kunnen vinden in de Hebreeuwsche
geschriften zelven. En toch is dat zoo . 0, geheimzinnibe,
raadselachtige schrijver of schrijvers van het eerste bijbelboek Genesis ! „ Alley treurspelen treurspel" is nauwelijks
verhaald, of or wordt een loflied op hot geslacht van
C a i n aangeheven, van C a i n die de eerste groote misdaad bedreef, nadat de Satan zijn toeleg in het Paradijs
gelukt zag. Cain' s geslacht wordt verheerlijkt als de
herauten den beschaving ! Drie zonen uit dat geslacht worden in het vierde hoofdstuk als de uitvinders vermeld vann
de drie groote zegeningen ., die hot leven den menschheid op
aarde dragelijk hebbenn gemaakt . Jab a 1 was de man, die
in 't bijzonder den genius van het huiselijk leven op aarde
bracht : hij was de eerste die vaste woningen bouwde en de
zworvers aan toevluchtsplaatsen gewende buiten hun donkere
holen en ou herborgzame grotten . J u b a 1 in hot bijzonder
riep den genius den Kunst op ; hij was „de vader van alle
die harpen en orgelen handelen" . T u b a 1- K a i n was de
eerste, die den genius der industrie onder hot menschdom
zijn plaats aanwees : hij was de mnder van de bewerking
den metalen, „de leermeester van alienn die werken in koper
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en ij zer" Als men nu de opvatting van C a r d u c c i begrij pt,
zal men de X ymne uit de dagen zijner jeugd, hoe uitdagend
de titel ook luidde, zeer good kunnen verklaren .
Lord B y r o n' s Misterie-spel Cain behoort tot die geruchtmakende geschriften, die bij hun verschijnen, „eon ruling door hot land doen gaan ." Dat was althans hot geval
in Engeland . Toen de eerste verbijstering voorbij was,
voelde men zich daar tegenover hot buitenland wel wat
verlegen, schoon er nog altijd genoeg waxen, die aan de
meer onbevooroordeelde stemming buiten Engeland minder
gezag wilden toegekend zien, omdat nu eenmaal op hot
vasteland hot „ongeloof" zich vermeteler dorst uitspreken
dan in hot land der recht-geloovige christenen bij uitnemendheid, naar men in Engeland meende . S o u t hey
was de eerste, die van nu aan de verontwaardiging bij zijn
.A.nglicaansche landgenooten to gemoet kwam door to spreken
van de „Satanical School", waartoe hij buiten Lord B y r o n
ook den dichter S h ell e y rekende .
B y r o n' s Misterie-spel word geschreven in 1821 to
Ravenna en verscheen flog in hetzelfde jaar in eon bundel
met Sardanapalus en The two Foscari. Geen schepping van
den dichter maakte bij haar verschijning zulk eon diepen
i.ndruk als Cain, toen op eons de algemeene bewondering
afwisselde met eon storm van kerkelijke verontwaardiging
en vinnige bestrijding .
Dat deed hem voornamelijk de Satan nit hot dichtstuk
De naam van den dichter word niet gespaard. Er verscheen zelfs eon „remora strancie", gericht tot den uitgever
Murray, wien do heftigste beschuldigingen werden toegeslingerd, omdat hij hot gewaagd had eon gedicht uit to
geven dat, onder den naam van poezie, „de gevaarlijkste
lasteringen van Bay 1 e' s Dictionnaire on Voltaire's
-ongeloof onder hot yolk verspreidde, eon gedicht bestemd
om de eenvoudigen to misleiden, de weifelenden van den
weg der waarheid of to brengen en de ongeloovigen in hun
verzet to doen volharden ." Er werden wife voorstellen gedaan om op bet gedicht beslag to leggen en den uitgever
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to vervolgen . De groote grieve was, dat de godslasterlijke
taal van Satan vrij spel had en er geen karakter in de
gedaante van mensch of engel tegenover gesteld werd, om
de woorden van Satan to weerleggen, to ontzenuwen ; er
was geen tegenwicht in het stuk om de stellingen en
uitspraken van den Booze to neutraliseeren. Deze voorgewende grieve tegen dichter en dichtstuk miste voor
den onbevooroordeelden lezer eigenlijk alien grond . Ret
boosaardig vrrwijt toch was door den dichter, zoo hij
het al had kunnen verwachten, voorkomen door de voortzettin g van de handeling in h et derde bedrij f ; in zijn plan
had B y r o n ook den dood van AA b e t opgenomen enn als
gevolg voorgesteld van Cain's gemoedsstemming na de
ontmoeting en het onderhoud met Satan . Maar zoo nauwkeurig gaven de vij anden van den dichter zich geen rekenschap van hun verwijten . Voor de onvergelijkelijke schoonheid van dat 3e bedrijf sloot men moedwillig de oogen . Toes .
B y r o n hoorde, dat men zijn uitgever wilde vervolgen,
protesteerde hij natuurlijk op krachtige wijze tegen het in
Engeland ongehoorde feet, dat een uitgever zou vervolgd
worden, wanneer de schrij ver bekend is, die zich . volstrekt
niet aan een gerechtelijke vervolging, zoo daar grond voor
mocht zijn, zou willen onttrekken . „Ik alleen ben de
schuldige", schreef hij : „ik alleen ben de man die, hetzij
Tangs rechterlijken weg of hoe ook veroordeeld, den last
~~ril dragen .
Gaat men tot vervolgen g over, dan zal ik
onmiddellijk naar Engeland komen ." Bovendien verzekerde
B y r o n zijn uitgever hem vergoeding to zullen geven voor
alle exemplaren en het genoten honorarium, zoo er werkelijk
beslaglegging mocht pleats hebben . Verder verdedigde
B y r o n zich tegen de drijvers der beweging, die van Oxford
nit begonnen was, met betrekking tot het optreden van
Satan. „Indien Cain godslasterlijk is, dan is ook Paradise
Lost het niet minder. Zelfs enkele aauhalingen tegen mij
aangevoerd, komen letterlijk overeen met woorden Satan
door Milton in den mood gelegd . Cain is ni ets anders
dan een gedicht, een drama, volstrekt geen vertoog . A.la
Satan en Cain spreken als mag verondersteld worden dat
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beiden hadden kunnen spreken, den doer zij ale de andere
personen, die ook near hun eigen karakter spreken . Ik
zelf heb vermeden de godheid-zelve in mijn stuk sprekende
op to voeren, schoon M i 1 tonn het wel doet in zijn gedicht
en de oude misterie-spelen flog al vrij zijn op dat punt.
Ik vermeed dat om alien aanstoot to voorkomen ." Gelukkig
voor den naam en de eer van Engeland is het bij dreigen
gebleven en due niet tot vervolging overgegaan .
ookk in verschillende tijdschriften werd de dichter hard
gevallen enn onheusch bejegend . Enkele daarvan stellen ale
zeker vast, dat de teal Satan in den mood gelegd ook de
gevoelens van Lord B y r o n uitdrukte . B l a c k w o o d' s
Magazine was zeer heftig in de veroordeeling van het stuk,
voornamelijk op grond daarvan, dat de Satan van B yr o n
niet die van Milton was . „De Satan van Milton, zegt
de beoordeelaar, is geen half-menschelijke Duivel zooals bij
B y r on,
een Duivel met genoeg menschelijke aan zich om
een boosaardigen scepticus to kenmerken, en genoeg van
hemelsche afkomst aan zich om een zweem van verhevenb ejd aa:n zijn boosaardigheid to g even . Milton's Satan
blijft van hemelschen oorsprong, en al het booze in zijn
teal en handelingen wordt volkonien geneutraliseerd door
de onmog elij kheid om eenige sympathie bij menschen op
to wekken ." Daar is wel jets van aan. Maar de criticus
vergeet, dat het her een Satan betreft, dien de dichter
het opzet moet toekennen om C a i n in het verderf to
storten. Een bestrijder van Black w o o d's Magazine zegt
daarom terecht : de dichter van Cain toont juist zijn meesterschap in de wijze waarop hij Satan tegenover Cain last
optreden . Een dubbelg anger van Milton' s Satan kon
men allerminst van B y r o n verwachten, en onze literatuur
heeft er bij gewonnen, dat de dichter zoo oorspronkelijk
in zijn opvatting geweest is . Satan vervult C a i n allereerst
met de kennis van onsterfelijk to zijn, wet joist bij Cal n,
die zich ongelukkig gevoelt in zijn bestaan, een bittere
uitwerking heeft . Eerst bezwaart en kwelt hem de gedachte
aan sterven en wet dat in heeft ; en flu wetende dat zijn
bestaan niet ken vernietigd woMen, heeft hij to minder
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vrees voor dat denkbeeld en wil hij trachten even n achtig
to worden als Satan zelf. De geheele dialoog in hat aerate
bedrijf is door en door Satanisch, zoo zelfs dat men zeggen
kan : hat was nog geen dichter gelukt zulk een Satan to
laten optreden en spreken.
Qok de Edinburgh Review deed als vroeger een heftigen aanval op dichtstuk en dichter . Zij ward daarin
bijgestaan door de British Review, door B y r o n spottenderwijs „My Grandmother's Review" genoemd . De hoofdgrieve kwam bij beiden daarop neer, dat de dichter tea enover de beweringen en lasteringen van Satan geen weerspraak heeft laten hooren . Alweder dus hat onrecht den
dichter aangedaan, hat schitterende derde bedrijf to negeeren,
alsof hat niet geschreven was in samenhang wet hat afgeronde plan van B y r o n . „Wat had men dan wel gewenscht,"
vraagt hij . „Zou men willen dat ik den Satan zou latexn
spreken als een Anglicaan ache bisschop ? Dat zou toch
niet in hat karakter van eenigen Lucifer l ig gen, noch in
dien van Milton nog in den mijne . Men vreest een heilloozen invloed op den lezer . Maar hebt ge ooit gehoord,
dat de menschen op een dwaalweg zijn gebracht door
Milton's Lucifer of door den Prometheus van Aesehylus ?
Zijn bovendien mijn Adam, Eva, Adah en Abel niet zoo
vroom als de Cathechismus maar kan wenschen :~ Ik heb
aan een geloofsbelijdenis van mij zelven volstrekt niet
gedacht bij 't schrijven van een drama . Ik was alleen verplicht Cain en Lucifer to laten spreken als karakters in
mijn dramatische voorstelling . Cain is trotsch . Indian.
Lucifer hem een koninkrijk beloofd had, zoo dat toenn
mogelij k ware, zou die belofte hem hebben opg ebeurd .
Maar hat doel van mijn Lucifer was, hem neer to drukken,
hem zijn nietigheid to doen gevoelen, zoodat hij in een
gemoedstemming valt, die tot de catastrophe moest leiden .
De ontknooping moat voortkomen uit zijn inwendige prikkelbaarheid,
niet als een daad met voorbedachten racle
of nit looter wangunst jegens Abel. Dat laatste zou hem
verachtelij k gemaakt hebben . W at hem, Cain, beheerscht
is woede wegens de onvolkomenheid van zijn toestand
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tegenover zijn opvatting van menschelijk bestaan . Die gegemoedsstemming na zijn onderhoud met Satan openbaart
zich meer in verzet tegen bet leven in bet algemeen en
de oorzaak van bet leven dan tegen eenig levend persoon .
Vandaar zijn hevige ontroering onmiddellijk na bet overijld .
bedrijf van den doodslag in drift . Mijn Cainn kon niet
bestaan zonder den Lucifer, zooals ik then heb laten op
treden. En wat de beschuldiging van mijn kerkelijke tegenstanders betreft, alsof de dichter in Satann zijn eigen gevoelens zou hebbenn weergegeven, dan moet er op gewezen
worden, tat ieder dramaschrijver, zoolang hij zich met eenn
of ander karakter bezig houdt, zich wel zooveel mog elijk
tracht to vereenzelvigen met tat karakter, maar daarom nog
n.iet buitenn de karakters om dezelfde is als de uitgebeelde
persoonlijkheid ."
Pat alles is zoo klaar als de tag .
Opmerkelijk is bet dan ook, tat de lezer van bet derde
bedrijf er verlegen mee zou zijn, als hij moest beslissen of
Lord B y r o n meer moet geidentificeerd worden met A b e l
dan wel met C a in ; zoo j uist heeft de dichter beide karakters met volkomen obj ectiveteit behandeld.
Met deze argumenten was echter de storm nog niet
bezworen . Wij moeten bier nog wijzen op een bedenking,
hoe curieus ook, van L e ig h Hunt . Als deze aan de onstuimige en hartstochtelijke beweging denkt, die in zijn oog
geheel ongemotiveerd was, meent hij toch eenig voorbehoud
in bet midden to moeten bren g en .
Als Lord Byron, zoo merkt hij op, zich op M i 1 t o n
en G o e the beroept, za1 hij in Engeland weinig daarmee
uitwerken . Het Engelsche publiek toch zag terecht in
Milton den puritein, den Calvinist in merg en been . De
uitvallen van zijn Satann worden bloot opgevat als de oproerige kreten van denn overwonnenn opstandeling, vann den
gevallen engel des lichts, die bij ieder woord de kerkelijke
lezers veeleer zal bevestigen in bun begrippen dan tot twijfel
brengen . Maar datzelfde publiek wist zeer goed, op welk een
gespannen voet de dichter van Cain tegenover al wat kerkelijk, speciaal de Anglicaansche kerk en haar dogmatiek stood .
Vandaar de arg waan, wanneer tat publiek Byron' s Satan
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hoort spreken, al ware bet ook in den g eest van M lit o n's
Lucifer. Het Engelsche publiek maakte flu al heel gemakkelijk
een tweede schrede door in Satan's woorden de persoonlijke
meening en den spot van den dichter zelf voor zeker aan
to nemen.. Deze opmerking van Leigh Hunt is juist . Zij
geeft echter geen bewijs voor de deugdelijkheid der bekrompen critiek, noch rechtvaardigt zij de opgezweepte
verbolgenheid der groote massa .
En wat G o e t h e betreft, zoo vervolgt L e i g h Hunt,
de dichter van Gain weet zeer g oed, wat in Engelaud, zelfs bij
bet zoogenaamd beschaafde publiek in dergelijke dogma
tieke kwesties het vrij algemeen gevoelen is . G o e the is
een Duitsch dichter en schrijver, zoo redeneert Hunt, willende daarmee to kennen geven, dat de Duitschers sedert
jaren meer gewoon zijn aan bet vrijer behandelen der
groote vraa g stukken, die met bet christendom samenhangen
of zelfs daarmee in strijd zijn ; zij zijn nu eenmaal meer
philosofisch aang eleg d en philosofen bespreken allerlei
kwesties ; daar zijn bet philosofen voor . G o e t h e' s Mephistopheles,
flu ja, maar G o e t h e is geen Engelschmau ; hij
is maar een Duitscher, een vreemdeling ! Op zoo iemand
zich in Eng eland to beroepen, waar moet dat been! Deze
redeneering van L e i g h Hunt, die eenigszins een verdediging van zijn landgenooten moest heeten in bun houding tegenover Lord B y r o n en zijn Gain, was verre van
gelukkig . Zij wijst iuderdaad op een achterlijkheid van
bet Engelsche yolk in zijn kerkelijke starheid en conservatieve onbewegelijkheid ; want daarop kom .t toch eigenlijk
de heele verdediging neer. In weerwil van bet gejubel
over geestelijke vrijheid, blijft bet gebied buiten bet prayerbook geleg en in bun oog toch altijd verdacht ; en meening en
to uiten of zelfs maar in een drama of gedicht neer to
leggen die niet met dat document strooken, zoo lets moet
gerangsehikt worden onder de rubriek Satanical School .
En toch lieten zich ook andere stemmen hooren . Sir
W alter S c o t t schreef aan den uitg ever Murray, na
kennis van bet stuk genomen to hebben, dat hij met be-
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hij, met gevoelens van innige erkentelijkheid het vleiend
voorstel van Lord B y r o n om mijn naam to verbinden aan
het grootsche en indrukwekkende drama, getiteld Cain.
Ret zou kunnen schijuen, dat ik partijdig ben met het oog
op die onderscheiding, maar inderdaad inoet ik bekennen,
dat Lord B yr on' s muse, voor zoover ik mag oordeelen,
flog nooit zulk eeu verheven vlucht genomen heeft . Be
dichter heeft werkelijk op ziju eigeri grond met Mi ito n
den wedstrijd aangegaan, lTerschullende gedeelten van zijn
stuk ziju stout van taal en zllen eeu zeker slag van lieden
ongetwijfeld aanstoot kunnen geven ; in dat geval zulien er
velen volgen enkel uit aanstellerij of ook uit wangunst .
Maar laat ze dan ook, zoo zij zich gelijk wilien biijven,
Paradise Lost veroordeelen . Be Satanische redeneering en
de stoute lastering leiden joist in het stuk tot de catastrophe die to verwachten is, - de eerste misdaad en het
verderf van den misdadiger." - - Sir Walt e r Sc o t t
had een goeden blik op het dichtstuk en - hij moest toch
in de oogen van het publiek dier dagen een onverdacht
getuige zijn .
Nog een tinder beroemd man nam het voor Byron' s
Misterie-spel op en wel iemand niet minder dan G o e the .
In zijn ,,Gesprache mit Eckermann" maakt hij zich een
weiuig vroolijk over de bekrornpenheid der geestelijke leidslieden in Engeland . Deze heeren, zegt G o e the, merken
niet eens, dat er veel in het stuk voorkomt, dat wel-beschouwd schering en inslag van hun eigen dog matiek
weefsel kan heeten . G o e t he zag echter toch ook in het
stuk de natuurlijke poging van een onafhankelijken dichtergeest om zich to bevrijden van de boeien eeuer opgedrongen kerkleer . Bijzonder was Go e t h e ingenomen met het
derde bedrijf van het Misterie-spel . Hij bewonderde de
rnotiveering van den manslag aan A b el gepleegd . Dat
bedrijf zeide hij, is van zulk een wonderbare schoonheid, dat
er geen weerga van to vinden is in eenige literatuur, waarin
het onderwerp behandeld wordt . G o e the meende zelfs
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dat, sedert B y r o n dit derde bedrijf geschreven heeft, bet
onderwerp eigenlijk heeft afgedaan ; niemand zal zich van
flu aan in de behandeliug er van met B y r o n kunnen
meten. Nog uitvoeriger last G o e t h e zich over B y r o n's
Cain nit in een afzonderlij k artikel door hem in 182 g eschreven . Enkele aanhalingen slechts. „Verbazing en bewondering vervulden mij, toen ik bet dichtstuk ter hand g enomen had. Ons oordeel in bet algemeen is : Daar Lord B y r o n
bet ondernam een Cain to schrij ven, moest hij bet onderwerp
zoo behandelen als hij gedaan heeft, of antlers in bet
geheel niet .
De dichter houdt zich letterlijk aan de
bijbelsche overlevering . De oorspronkelijke reinheid en
zondeloosheid van bet eerste menschenpaar wordt vervangen
door het drukkend gevoel van een geheimzi.nnig misdrijf,
welks straf op alle ziju nakomeling en zal overgaan . De
ondragelijke last van bet gebeurde wordt C a i n op de
schouders gelegd, die bier verschijnt als de vertegenwoordiger van eeu zonder eigen schuld in de diepste ellende
gedompelde, troostelooze menschheid . Deze diep-g ebog en
en zwaar beladen oer-zoon wordt daarbij nog bijzonder
gekweld door d e gedachte aan den dood, diep hij nog niet
uit eigen aanschouwiu g kept ; en hoewel hij bet einde van
ziju tegenwoordig vreugdeloos bestaan zou wenschen, zoo
schijnt bet hem toch flog vreeselijker toe, dat bestaan met
een volkomen onbekenden toestand to moeten verwisselen .
Deze bezwareu, de menschelijke natuur i n bet algemeen
niet vreemd, verontrusten voortdurend ziju ziel en kunnen
noch door de onderworpen zachtmoedigheid van vader en
broeder, noch door de liefdevolle en deelnemende zorg der
zuster-echtgenoot uit den weg geruimd worden . Om ze
veeleer tot in bet onduldbare aan to zetten treedt Satan
op, een vermetele geest, die hem eerst zedelij k aan denn
twijfel prijs geeft, hem vervolgens op wonderbaarlijke
wijze door de wereldruimte voert, hem bet verledene als
ontzag wekkend groot, bet tegenwoordig e k lein en nieti~,
bet toekomstige onzeker en troosteloos last aanschouwen .
Zoo keert hij tot de zijnen terug, meer geprikkeld ofschoon
niet slechter dan hij was ; de aandran g van A b e 1, die hem
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waarin A b e 1 valt is op het voortreffelijkst gemotiveerd,
en al wat er volgt is evenn grootsch als onvergelijkelijk ."
Goethe haalt boven.dien flog enkele zinnen van een
Fransch schrijver over B y r o n' s Cain aan, waarbij speciaal
over E v a gehandeld wordt en opnieuw zijn hooge ingenomenheid met het „wonderbaarlijke Misterie-spel" blijkt .
Het oordeel van G o e t h e vermocht B y r o nn ruimschoots
vergoeding to geven voor den smaad den dichter in zijn
eigen vaderland aangedaau .
Nog enkele woorden over A b e l en C a in, zooals ze
in dit misterie-spel voorkomen en in verband met de voorstelling van Satan .
B y r o n' s drama wordt niet uitsluitend beperkt door
de grenzen van de Paradijs-geschiedenis en haar gevolgen .
Het geeft ook een algemeen menschelij lie zijde to aanschouwen .
In beide zonen van het eerste menschenpaar wordt ons het
tweeerlei type van het menschengeslacht in het algemeen
zeer karakteristiek uitgebeeld . In Abel verschijnt ons de
kalme, de berustende, niet actief optredende vertegenwoordiger der menschheid . In zijn vroomheid onderwerpt
hij zich gelaten aan het oordeel over de aarde en haar
schepselen uitgesproken. Zonder klacht, zonder twijfel aan
de rechtvaardigheid van dat vonnis gaat hij zijn weg,
zingende zijn loflied, nauwgezet in het brengen vann zijnu
offerande . Hij vraag t niet naar het waarom . Hij duldt enn
draagt ; hij is lijdelijk, hij ondergaat zijnn bestaan ; hij last
zich door geen droeve gedachte aan een verloren Paradijs
nit zijn onbewogen gemoedsstemming brengen . Zoo als het
is, is het goed. De A.lm achtig a zij geprezen voor het bestaan, dat in de oogen der ouders toch hoogst beklagelijk
moet zijn . De ud-Testamentische mythe maakt dan ook
een schaapherder van den zachtmoedig-vromen zoon . A.ls
de herder zal hij het leveen doorsukkelen, slenterende achter
zijn one oozele schapen . Als hij een heivlakte of weide
gevonden heeft, zet hij zich rustig neer voor dien dag enn
vermoeit zich verder niet met gepeinzen . Geen zielsehok-
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kende twijfelingen verstoren zijn zielsrust, die onderhouden
wordt door dankbare aanbidding bij het zonder inspanning
zijnerzijds vermeerderen zijner wit-gewolde lammeren.
Het teg enovergestelde type is C a in . Hij is de man
die den weerbarstigen grond het voedsel moet afdwingen,
dat zijn bestaan waarin hij onmogelijk een zegen kan zien,
zal moeten rekken . De stugge aardkluit spot met zijn
m.enschelijke kraeht. De bodem wordt gedrenkt met zijn
tweet ; de brandende ton plaagt hem meedogenloos ; hij
is veroordeeld tot den strijd met de elementen : de plasregens vernielen zijn oogst, de ten gende hitte verstikt het
levers der planters, die hoop gaven op voeding . Ilet schoone
der seheppin g bestaat niet voor hem, die alleen ziet dat
er een vloek op rust . Zijn eigen bestaan is hem ondragelijk,
en dat van A b e l lokt hem niet aan . C a i n gevoelt zijn
toestand ; naar mate hij dien voelt, is het zedelijk lijden
bij dat alles des to pijnlijker . Hij peinst over het waarom
en het waartoe der dingen en toestanden. Het is hem een
raadsel, dat hij moet boeten voor een misdrijf, niet door
hem beg aan . En welk een straf i Het verlies van het
Paradijs, waar de mensch eenmaal gelukkig was en vredevond in zijn bestaan. Voor die vrede is in de plaats gekomen het geheimzinnig denkbeeld van sterven, van den
dood. Het wordt hem onverklaarbaar, hoe A b e 1 nog
offeranden kan brengen aan den Almachtige, die hem een
levers des lijdens last levee . Zijn trots en onvoldaanheid,
zijn twijfel en onrust prikkelen zijn dorst naar weten, naar
kennis, door al dat raadselachtige en duistere bij hem
opg ewekt : hij wil doorgronden, hij wil aanschouwen, hij
wil de waarheid zoeken en de oplossing van de vrag en die
voor zijn geest oprijzen. De geest hem verschenen is hem
daarom welkom . Toch is die geest zijn ongeluk, want als
hij teruggekeerd is op de aarde, is hij eigenlijk nog even
wijs als to voren, wat het groote vraagstuk van levers en
dood betreft . Slechts het gevoel van nietigheid is pijnlijker
geworden . In dien overprikkelden gemoedstoestand komt
hij onder de zijnen terug en wordt hij gedreven tot de
misdaad, welker naam in den zijne van nu aan ligt opgesloten .
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Maar in de bijbelsche mythe is ook een troost moor hem
weggelegd. Niemand zal de hand molten slaan aau zijn
levers . Ziju geslacht heeft een gewichtige rol to vervullen`
Hij zal een geslacht zien opgroeien, waarbij de kiem in hem
van een edeler hartstocht dan die van verzet en wrevel
zich zal ontwikkelen : de zucht naar onderzoek, naar weten,
naar kennis. Uit zijn geslacht, zooals wij reeds opmerkten,
kwamen de eerste weldoeners der nienschheid voort, de
dragers der intelligentie, de vertegenwoordigers van den
vooruitgang. Het type dat A b e 1 vertegenwoordigt, was
daartoe niet geschikt.
Cain, het Misterie-spel van Lord B y r o n, sluit een
cyclus of van merkwaardige dichterscheppingen, die wij in
den nieuweren tijd zien openers met H u g o d e G r o o t' s
Adamus Exul. Inderdaad heeft de Satan-gestalte in B y r o n' s
stuk haar voleindiging gekregen . Na B y r o n is er moeilijk
aan jets nieuws meer to denken in deze dichtervinding
die, hoe ontzettend ook, en wellicht juist om die reden,
toch altijd een geheimzinnige aantrekking zal behouden .
In de drie laatste woorden van het dichtstuk ligt heel het
lot en levee der inenschheid gesymboliseerd . Zij eindigen
in een vraagteeken . Shell e y's Prometheus Unbound blijft
nog altijd een dichter-vizioen .
Ten slotte nog dit . Men spreekt wel eens van V o n d e l a
trilogie : Lucifer, Adam in Ballingschap en Noach of Onder-gang der eerste Wereld. Juister zou het zijn de trilogie to
voltooien met Cain, onmiddellijk aansluitende aan de Paradijsgeschiedenis . Daarom is B y r o n' s Misterie-spel van bijzondere beteekenis moor ons Nederlanders met het oog op de
beide eerstgenoemde stukken van V o n d e 1.

DE GRONDVESTER DER MODERNE
DEENSUHE LITERATUUR
(Lodewijk Holberg, zijn leven en werken)
DOOR

Dr. J. M. HOOGVLIET .

In de literatuur van het Noorden kwam na de eenvoudige ongekunstelde dichting der vroegere middeleeuwen
eerst in de veertiende en vijftiende eeuwen een tijdperk
van godsdienstige overpeinzingen (waarin de Zweden voorgingen), daarna in de zestiende eeuw een stadium van
speciaal protestantsch kerkelijke geschriften en eindelijk in
de zeventiende een periode van hoog opgeschroefde geleerdheid. In de eerste helft van de achttiende eeuw wordt
zoowel wat den vorm als wat den inhoud der geschriften
betreft een nieuw tijdperk ingeleid door den man, aan
wien deze bladzijden gewijd zijn, een man, die en als universeel gel eerde en als begaafd humorist en als mensch in
't algemeen boven zijn tijdgenooten uitmuntte .
Een jonge Noorweger, die in Denemarken gestudeerd en
den geest der beide volken gelijkmatig in zich opgenomen
had, beoefende grondig de Romeinsch-Grieksche klassieken
zonder ze onvoorwaardelijk to bewonderen, bezocht daarna
herhaaldelijk en telkens voor geruimen tijd de west-Europeesche brandpunten in Nederland, Engeland en Frankrijk
en wilt ten slotte door dat hij behalve zeer begaafd tevens
bij uitnemendheid slim was, nit velerlei vreemde voor-
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en een trant van schrijven to puttee, die in het Noorden
toes geheel onbekend wares, die hem in betrekkelijk korten
tijd de guest van het publiek deden verwerven en die en
tijdens zijn levee en na ziju dood de kenmerken werden
van een in menig opzicht eigenaardig nieuw tijdvak in de
historie der literatuur .
Van 1101 b erg' s levensgeschiedenis is de eerste heift,
door hem zeif in brieven en geschriften op zeer humoristische
wijze beschreven, zoo curieus, dat ik niet nalaten kan het
her wat uitvoeriger to verhalen 1).
L od e w ij k 1101 b e r g werd geboren to Bergen in
Noorwegen in het jaar 168 . Ziju vader, een zeer verdienstelijk en algemeen bizoncler hooggeacht officier, heette
oorspronkelijk C hr is t i a an N i l s en en nam den uaam
Hol b erg eerst later naar het huffs van zijn geboorte
aan . C hr is t i a n
s en was in zijn j eugd in Venetiaansche en Malteesehe krijgsdienst geweest en had, van
gemeen soldaat opklimmend, in het Noorweegsche leger
den rang van overste bereikt .
L 0 d e w ij k was zeer spoedig wees . Zijn vader stierf
kort na zjn geboorte en zijn moeder weinige jaren later .
Zjn allereerste Iettergewrocht schreef hij als j ongen van
12 jaar . Het was een satirieke karakterschets van een
1) Omtrent het levee van Holberg is in menig opzicht een
meuw lieht geworpen door de geschriften van een Noorweger uit onze
loges Viljam Olsvig uitgegeven to Kopenhagen in det Nordiske Forlag)
189 . Det store Vendepunict a Holbergs Liv, 1902 . Holbergs fOrste Levnetsbrev, 1903 Forstudier til Hoibergs Selvbiografi, 190 Om Holbergs Selvldografi . Nog ter perse was op 't oogenblik dat ik mijn artikel schreef
bet vervoig op bet laatstgenoemde werk : Om Holbergs epistola ad v . p.
190 ) . Overigens lieb ik voor mijn artikel enkele belangwekkende bronnen
gevonden op de Universiteitsbibliotheek to Kopenhagen, waarvan do hnpsche
boofdbibliothekaris, do Beer Br Ic ke t - Smith (met wien ik reeds 23
jaar geleden bij Inijn eerste bezoek nan bet Noorden in diezelfde functie
inocht kennis makes) mij vriendelijk behulpzaam was . Ook vond 1k
eenige geschikte werken op de Koninklijke Bibliatheek in den Haag, o .a .
bet voortreffelijke standaardwerk van P . H a a s e n Illustreret Dansk
Literaturhistorie, een zeer nauwkeurige uitgave van Ho 1 b e r g's voornaamste tooneelwerken, enz .
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oude tante van hem ; deze tante kreeg zelf het werk onder
de oogen, werd echter in 't minst niet boos, maar verbeterde
eenvoudig de zeer talrij ke taal- en spelfouten in het opstel,
waarvan zij overigens den inhoud als verdienstelijk roemde .
Op 18-jarigen leeftijd ping hij naar Kopenhagen our to
studeeren . Na een halfjaar kon hij al zijn eerste examen
afleggen, maar 'moest wegens geldgebrek onmiddellijk daarop
naar Noorwegen terugkeeren ; bij den Provst of opperpredikant W e i n w i c h to Voss kreeg hij een plaats als
huisonderwijzer met de eenigszins zonderlinge bijopdracht
our bij gelegenheid nu en dan op 't een of andere dorp to
preeken als de opperpredikant zelf verhinderd was . De
boeren van de streek waren op de preeken van den jeugdigen Lode w ij k verzot ; „'t was krek of je dominee P e d e r
nog hoorde ." Dominee P e d e r was een voorganger van
Ds . W e i n w i c h, die zich een groote vermaardheid en
bemindheid had verworven . Dominee W e i n w i c h zelf
was over de preeken van zijn jeugdigen hulpprediker minder
tevreden, vooral omdat ze zoo kort duurden, sours maar een
kwartier. Op een berisping dienaangaande antwoordde
H o 1 berg eens dit : „Dominee, als ik in Uw eigen preeken
alle herhalingen en alle noodelooze omhaal van woorden
wegdenk, duren ze ook geen van alle langer dan een
kwartier"
Als pedagoog was 1101 b e r g niet bizon der
gelukkig ; voor 't yak van onderwijzer to zenuwachtig en to
ongeduldig . In 't midden an 't volgend jaar gaf hij daarom
zijn betrekking op en ging weerr naar Kopenhagen, waar
hij na een half jaar een prachtig kandidaatsexamen
aflegde . Toen was echter het studiegeld weer op en moest
hij weer naar Noorwegen our to doceeren . Hij kreeg dan
ook spoedig weer een huisleeraarsplaats en wel bij den
heer S m i d t, vice-bisschop van de noorsche kerk en lector
aan de universiteit . De heer S mid t was enorm veel
liberaler dan dominee W e i n w i c h to Voss . Hij had veel
gereisd en het verhaal van zijnR reizen in uitvoerige journalen to boek gesteld . Deze journalen werden door den
jongen H o 1 b erg met groote gretigheid verslonden en
deden bij hem een onstuimige lust tot reizen ontstaan .
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In den eerstvolgenden zomer beoefeu de 1101 b e r g zooali
hij 't self uitdrukte „de praktische alchimie" d .w.z. hij
m aakte alles wat hij op de wereld bezat tot klinkende
must . 't Resultant was niet schitterend, een sommetje
van 60 rijksdaalders d .i . 7 golden . Hiermee ging onze
vriend een tamelijk verre refs ondernemen en wel per
koopvaardijschip naar onze hoofdstad Amsterdam, die in
't jaar 170 flog een van de voornaamste brandpunten van
Europa mocht heeten 1). Veertien dagen lang keek L o d e w ij k her zijn oog en uit . Toen echter begon (zooals men
zich licht kan begrijpen) het effektieve saldo van het
bovenvermelde praktisch alchirnisme op bedenkelijke wijz&
to dunnen . 13.01 b e r g trachtte flu to Amsterdam wat to
verdienen door les to geven in Fransch en Italiaansch,,
maar dit lukte niet best . „De Amsterdammers", schreef
H o l b e r g aan een vriend „hechten aan wetenschappelijke
keunis heelemaal geen waarde ; zelfs de allergeleerdste
professoren zijn bij hen non • minder in tel dan de eerste
de beste sehipper" . Hierbij kwam flu een hardnekkige
koorts, die 1101 b e r g 's g ezondheid ondermijnde . Ofschoon
bijna niets meer bezittende besloot hij (het plan klinkt op
zich self als een koortsfantazie) om naar Aken to reizen
en daar een badkuur to gaann meemaken . Op de refs daarheen trok het tengere ventje de aandacht van zijn reisgenooten . Op zijn pas stood de 20-jarige kandidaat tamelijk
kreukend aangeduid als le gar :on ._Loins d'Ilolberg . De
medereizigers hielden hem dan ook voor een weggeloopen
schooljongen en op een pleisterplaats ram een hollandsche
doming onzen vriend namens het g ezelschap order hander met
de woorden : ,,floor gij wel, manneke . Qua o deseruisti studio
tun ." (floor -'es even her mannetj e . Wanneer ben je wegg eloopen van school ') Deze woorden deden H o 1 b e r g in felle g ramschap ontbranden . llij overlaadde den armen doming met
1) V i l j a m O l sing
i (zie de root order den aanhef van dit artikel)
vestigt in zijn interessante geschriften de aandacht op de waarschijnlijkheid, dat H o 1 b erg gedurende zijn vrij langdurig verblijf to Amsterdam
bij deze en volgende gelegenheden veel sterkere invloeden van WestEuropeesebe stroomingen sal hebben ondervonden dan hij self gaarne erkent .
1
O .E .V1
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men stortvloed van latijnsche frazes, zoodat doze verschrikt
zich terugtrok met den uitroep : „De Beer is een theologant .
Tk gratuleere mijn heer !" Bij aankomst to A.ken bezat
1101 berg alles in alles B rijksdaalders of 7, 0 (men moot
zich verbazen hoe hij zoo zuinig had kunnen levee) . Hij
ging in een klein hotelletje en gebruikte intusschen de
kostelooze baden voor onvermogende bezoekers . Door
bitteren nood gedrongen nam toen de overigens door en
door eerlijke 1101 berg hot besluit om op zekeren morgen
vroeg zijn boeltje to pakken en door eon achterdeurtje uit
zijn hotel to verdwijnen zonder vervulling van de gebruikelijke ceremonieen ten opzichte van den waard . Pit plan
wend echter verijdeld . Juist toen de ontsnapte logeergast
hot achtersteegj e uit en de vrije straat in wilde draaien
voelde hij zich bij zijn kraag pakken . De hotelhouder, die,
zooals 1101 b erg zelf hot uitdrukte „erg achterdochtig vann
karakter was", had loot geroken en 's nachts op den loer
gelegen ; triumfantelijk sleurde hij zijn offer in zijn mooning
terug en 1101 b erg moest niet alleen al zijn geld maar
bovendien zijn niet hoog noodige kleeren enz. enz . afstaan .
Pit voorval zweefde hem in later tijd in bange droomen
telken s weer voor den geest ! Te voet begaf zich flu de
acme stumper langzaam aan, nu en dan door vriendelijke
menschen voortgeholpen, terug naar Amsterdam, waar hij
er eindelijk in slaagde door middel van eenn wissel op familieleden to Bergen geld op to nemen, zoodat hij de refs naar
.zijn vaderland kon aanvaarden . Een gevoel van schaamte
noopte hem echter om zich in plaats van naar Bergen naar
een andere plaats van Noorweg en, nl . Christiansand, to
begeven. To Christiansand oogstte H o 1 b erg nu echter
xijke vruchten van zijn vrij langdurig verblijf buitenslands
(waarvan hij zelf waarschijnlijk een heel ander tafereel
ophing dan de waarheid eischte) . Hij word op eons eon
groote beroemdheid en kreeg tal van privaatlessen ook
under de hoogste kringen . moat hem vooral veel aanzien
verschafte waren de eigenaardige ideeen, die hij van zijn
buitenlandsche rein meebracht en die hij bij elke gelegenheid
verdedigde, zooals o. a. dit, dat vrouwen eigenlij k heelemaal
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geesn menschen zijn . (In later jaren oordeelde ilol berg
zooals we zien zullen over de waarde der vrouw heel anders) .
Toes hij eens to Christiansand in zijn eentje liep to wandelen
hoorde hij achter zich twee heeren over hem prates . „Daar
is ie nu, zie je . Pat is die geleerde man, die zoo veel
tales kept ; die vent praat Fransch, Italiaansch, Poolsch,
oskovitiesch en Turksch." „Ik was", zegt H o l berg
zelf „even beroemd als eertijds Mithradates van Pontes,
die 22 tales kende en sprak ." De roem van 1101 berg
was echter niet bestendig van ;
deer een hollandsehe
koopman, die to Rotterdam bankroet gemaakt had, kwam
to Christiansand aan en woe probeeren daar met lesgeven
in 't Fransch aan den kost to komen . Onze 1101 berg,
<he zichzelf in gedachte het monopolie voor dit artikel had
toegekend, schreef aan den koopman een boozers brief,
waarin hij hem uitdaagde tot een duel . . . . niet op de
label of op 't pistool, maar op de fransche conversatie .
De Rotterdammer nam de uitdaging aan en het duel begon .
Vol verbolgenheid en woede vielen de beide mededingers
op elkander aan
met dit gevolg dat . . . n.iemand won,
maar beiden verloreu . ,,Wij beiden spraken" zegt H o l b e r g
zelf „ook in ons gewone does al bizonder gebrekkig en
stu.mperig Fransch -- nu we echter allebei vreeselijk driftig
wareu en sours haast heelem .aal niet moisten moat we eigenlijk
wilden zeggen, nu werd het voor de arme Fransehe taal
een mishaudeling zoo ellendig all ze misschien simmer
tevoren had ondergaan ." Het eindresultaat van het duel
was dit, dat H o 1 b erg en de Rotterdammer met elkander
.fspraken our vrede to sluiten en tegenover derden voortaan
elkanders Fransch all buitengewoon mooi en vloeiend to
roemen .
Kort daarna ondernam 1101 berg een tweede buitenlandsehe rein, ditmaal naar Engeland, in gezelschap van
een zekeren B r ix, een van zijn vrienden . De geldmiddelen
van de beide jongelieden wares weer heel erg schraal,
m.a.ar ze rekenden tamelijk vast op ondersteuning van een
taste van B r ix, waaromtrent deze vertelde dat ze er
-tamelijk warmpjes inzat .
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H o 1 berg zijn vaderland Noorwegen voor het laatst . In
Denemarken lag zooals we later zien sullen zijn toekomst .
Uit Londen begaven de beide vriend en zich naar Oxford 1),
waar ze zich als studenten lieten inschrijven, maar al zeer
spoedig nijpend gebrek leden, vooral B r ix, die bizonder
treffend op een geraamte begon to lijken . Te voet begaven
ze zich naar Londen terug . B r i x kreeg her geld, zoodat
ze zich weer naar de akademiestad konden begaven o m er
een tijd lang heerlijk to levee, tot B r i x door zijn familieuitdrukkelijk huiswaarts werd geroepen en 1101 b e r g zonder middelen alleen achterbleef. Hij probeerde flu to
Oxford lessen to geven, ditmaal met goed gevolg . De
Engelsche studenten (die waarschijnlijk op 't stuk van
vreemde talen veel minder moeielijk to voldoen waren dan
de bedilzieke .A.msterdammers) namen met veel plezier
tamelijk dure lessen, niet alleen in talen, maar ookk inn
muziek. Ze waren bovendien buitengewoon hartelij k en
vriendelijk toen ze 1101 b erg' s karakter hadden leeren
kennen en inviteerden hem geregeld voor alle maaltijdenn
op hue colleges . Toen 1101 b erg eindelijk huiswaarts wilde
reizen, boden ze hem zelfs nit vrije beweging een zeer overvloedig reisg eld aan, waarvoor echter 1101 b erg bedankte .
Met zeer gebrekkige geldmiddelen nam onze vriend flu de
refs over Duitschland naar Den emarken aan . Hij kwam
to Kopenhagen ongeveer platzak aan, en opende op zijn
kamer een privatissimum van studenten, waarop hij op zeer
onderhoudende wijze van alles vertelde, wat hij op zijn reizenn
al zoo had ondervonden . De studenten bezochten vrij tal1) V i l j a m 01s v i g vestigt er de aandacht op, dat fbi berg
tijdens zijn verblijf in Engeland hij deze en volgende gelegenheden zeer
sterke invloeden van Engelsche literatuur heeft ondervonden. H o l b e r g
self noemt voortdurend M o 1 i ere en andere Fransche auteurs als zijn
voornaamste modellen . Zeer merkwaardig is het, dat van deze Fransche
voorbeelden over 't algemeen zoo heel weinig invloed werkelijk blijkt .
Hoewel hat felt van het overwegend zijn der Engelsche bronnen in de
meeste opzichten zeer sprekend is, mag men naar ik meen tocb zeggen,
dat V i l j a m O l s v i g de eerste is, die deze gedachte duidelijk en onom
wonden uitspreekt .
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rijk dii college en teekenden ijverig in hun diktaten alles
tot de onbeduidendste opmerkingen op . Toen echter Ho 1b e r g op kiesche wijze een woordje van collegegelden repte,
verilauwde op eens de ijver enorm ; de studenten bleven
web en vereerden Ho lb erg alleen bij eventueele ontmoetingen op straat met diepe buigingen en allervriendelijkste
groeten . De reputatie van het privatissimum had echter gewerkt en Ho 1 be r g kreeg een prachtige plaats als gouverneur bj de zonen van geheimraad admiraal 1F red e r i k
G e ci ci e. Pit beviel hem in de eerste maanden vrij goed,
maar daarna begon de nog altijd vrij tengere Ho lb erg
de praktische bezwaren van het ,,orde houden" to ondervinden . Dc jonge lui vlogen dikwijls in tegenwoordigheid
van him leeraar elkander in 't haar, zonder dat deze kans
zag him dii to beletten . Hij was daarom genoodzaakt de
betrekking op to geven . Gelukkig werd hem voor den
tijd van vijf jaar een stipenclium of toelage toegewezen, die
ofschoon niet grooter dan een paar honderd gulden, hem
in staat stelde eenigen tijd rustig to studeeren . Van dit
tijdperk dateert zijn eerste eenigszins uitvoerige wetenschappelijke
e werk, nL de inleiding tot de studie cler europeesehe
rijken . Pit boek maakte den naam van den schrijver bekend
en bezorgde hem ecu benoeming tot titulair professor aan
de Kopenhaagsche universiteit, een betrekking, die hem
voorloopig geen halve cent opbracht, maar alleen het
uitzicht gaf op een benoeming als professor in 't een of
andere yak, dat toevallig vakant zou komen . Gelukkig
kreeg ilol b erg meteen weer spoedig een reisstipendium,
het was niet grooter dan 12 gulden jaars, en dwong hem
buitendien tot ecu vierjarig verblijf buiten's lands, maar
cit laatste was hem zeer aangenaam, omdat hij daar gemakkelijker ongezien en ongemoeid armoe kon lijden .
In 't voorjaar 171 ondernam de dertigjarige H olh erg zijn vierde buitenlandsche rein, eerst naar Amsterdam,
daarna naar Rotterdam, Antwerpen en Brussel en van hier
to voet naar Parijs, waar hij doodmo aankwam en toen
nog ecu vol uur moest rondloopen om een goedkoop logies
to vinden . Het Fransch spreken met eehte Franschen viel

gulden be-
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Item ook bij deze gelegenheid lang niet mee . De beroemde
Fransche leeraar van Christiansand drukte zich uit in
een Fransch bij uitstek vloeiend en kranig, maar waarvan
geen enkele Franschm an jets beg reep . Door een dienstmeisje werd hij ergens aangediend als volgt : „V'la un
m'sieu qui pane le Francais a peu pres comme un cheva .
allemand qui a ete longtemps en Espagne ."
Eenige Skandinavische geleerden van aanzien, die hij
to Parijs leerde kennen, trokken zich zijn lot aan en stelden
hem o .a. voor aan een uiterst beminnelijken Franschman,
een repetitor voor juridische studenten, die flu eenn groot
deel van zijn vrijen tijd besteedde om met H o 1 b erg op
eu neer to gaan, hem heel Parijs to laten zien en hem
meteen langzamerhand een snort van Fransch to doers aanleeren, dat voor Parijzenaars, die met to Christian sand hun
Fransch geleerd hadden, volkomen verstaanbaar was . Ho 1b erg toonde zich in alle opzichten een voorbeeldig leerling, niet alleen in de taal maar ook in andere opzichten .
Vooral in 't opsnorren van goedkoope etablissementjes was
H o l b erg's talent ongemeen . A l zeer spoedig moest de
Franschman ten overstaan van derden 1101 b e r g' s meerderheid in dit opzicht erkennen met de woorden : „Pour
l'economie de Paris voila un Danois qui la connait beaucoup
mieux que moi-meme, qui suis n~ a Paris." Binnen eenn
half jaar schijnt H o 1 berg een nagenoeg volkomene heerschappij over de fransche spreektaal to hebben verworven .
ook het bovenvermelde dieustmeisje heeft naar de sage wi .l
H o 1 berg nog eens later ontmoet en haar citing omtrent
het duitsche paard moeten terugnemen . Bij zijnn leermeester
den repetitor ontmoette H o 1 berg eens een student, die
flog ~konomischer was dan hijzelf en die o .a. de kosten
van een rein naar Rome op niet meer dan 2
grootte . 1101 berg luisterde met groote aandacht naar alle
bizonderheden van deze begrooting . Het reisplann was,
zooals verwacht kon worden, bizonder vagebondachtig fantastiesch en allertreurigst behelperig, maar . . . , mogelij k
scheen het to zijn en dit was voldoende. De gedachte van
zelf de proef to nemen liet van dit oogenblik of onzen

Ho lb e r g geen rust en dit duurcle zoo lang tot hij erodelijk besloot om het to wagers . Het was in Augustus 1
dat hij de reis ondernam . Hij grog eerst per riviersehuit
van Parijs naar Auxerre, then to voet langzaam op Ohalons
af, then veer met sehuiten over de Saone tot Lyon en
over de Rhone tot Avignon en eindelijk van her to voet
naar Marseille, waar hij een scheepsgelegenheicl vond op
Genus . Gedurende de zeereis werd hj ongelukkigerwijze
door een kwaadaardige koorts overvallen ; to Genua droeg
men hem zwaar ziek van boord en vigil hij in handers
van een hebzuchtigen hoteihouder . Half hersteld seheepte
hij zich na een paar dagen op nieuw in op eon Ita1i
aansch schip naar Civita Vecchia. Even voorbij Livorno
werd echter dit schip, wat in die dagen niet zoo zeldza.a m was, aangehouden door een zeeroover . De verroeste stuk ken gescbut van hot schip werden geladen en
bemanning en passagiers alle gewapend . Zeer levendig en
schulderachtig is hot verhaal, dat Ho 1 b e r g van dit voorval doet . De Italiaansche dames, die zich tot dat tijdstip
heel zedig hadden apart gehouden, kwamen flu met luid
gejammer nit de kajuit op het dek, waar ze met loshangende
haren rondliepen en iedereen in den weg liepen . De monniken, die men aan boord had, toonden zich geen greintje
dapperder dan de vrouwen . Huilend en kreunend doken
ze neer onder hun pijen en riepen met luid misbaar den
heiligen Antonio en andere heiligen aan . Intusschen stood
do equipage en orcire de bataille ten strijd gereed. fbib e r g, die zoo zwak was, dat hij ter nauwernood op zijn
beenen kon staan, had ook een langen ruitersabel gekregen,
waarmee hij heel krjgshaftig om zich heen zwaaide . Gelukkig kwam er spoedig een groot schip to huip, zoodat
de zeeroover een goed heenkomen moest zoeken voor hij
zich in een gevecht had ingelaten . Eindelijk kwam nu
Ho lb erg to Civita Vecchia en van daar to voet to Rome
aan . Hij studeerde hier druk, maar had veel last van 't
verbod tot nitleening van boeken uit de bibliotheken . In
de Romeinsche antiquiteiten oefende hij zich echter nog
des to ijveriger door oigene aanschouwing der overblijfselon
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van het oude Rome, om daarbij zoo goedkoop mogelijk
to ?even kocht hij een stelletje potters en pannen en kookte
zelf zijn dagelijksch maal . Niet zelden had hij de poll.epel in eene hand en boek of pen in de andere . Te
Rome maakte H o 1 b erg voor 't eerst kennis met de
tooneelwereld (waaraan later zulk een groot gedeelte van
zijn werken gewijd was) maar sleehts op een zeer oppervlakkige wijze . In de kamers naast de zijne logeerde
n.amelijk een Itaiiaansche komediantentroep, die tot last
in de nacht repetieien hielden van een stuk in den trant
van M o 1 i e r e' s medici-n malgre lu'i . Na een vrij langdurig
verblijf to Rome reisde H o 1 b erg geheel to voet naar
Parijs . Uit Lyon had hij met rivierschuiten will en g aan,
maar als middel tegen herhaalde koorts-aanvallen had men
hem 't g ebruik van een heele flesch cognac in eens aangeraden, die hij dan ook werkelijk op den avond voor het
vertrek van de rivierschuit naar binnen sloeg, met dit
gevolg dat de schipper hem den volgenden morgen onmogelijk mee aan boord kon krijgen . Toen hij zijn roes had
uitg eslapen was de schuit weg en zat er niets anders voor

hem op dan maar weer to voet door to gaan tot Parijs .

'Te Parijs zocht H o 1 b erg to vergeefs bij medici g enezing
van zijn intermitteerende koorts . Hij vond die genezing
eerst later to Amsterdam
door muziek en zang in een
vroolij k gezelschap van muzikal e artisten ten huize van
den heer Adriaan von Geelmeyden, een zekere Jurria e n d e S t u y v e r schijnt toen ter tijd een buitengewoon
kranig violist to Amsterdam to zijn geweest . „Ik wachtte
den volgenden dag" zegt hij zelf in een van zijn brieven
„op het gewone uur mijn koortsaanval af, maar . . ., tot
mijn verwondering kwam de koorts en toen en later niet
meer terug . Waarschijulijk had hij 't Heimweh gekregen
en was hij uitgeknepen naar zijn gezegende vaderland Italie."
Te Amsterdam heeft 1101 b erg ook kennis gemaakt
met een naar zijn oordeel buitengewoon geleerden Hollander
J o h a n d e 01 e r k. Door een zeer eigenaardige oorzaak
werd een bezoek bij dezen heer eenige uren verlengd, doordat een dienstmeisj e in vergissing de beide heeren in de
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kamer had opgesloten . ,,Nog noon" zegt hij ,,ben ik op
zoo'n alleraangenaamste wijze in arrest geweest . De beer
d e Cl e r k had een enorme kennis van haast elke noembare
wetenschap . Toch was deze groote geleerde in bet schippersvergodende Amsterdam tot zelfs in de street waar hij woonde
absoluut onbekend . Uit Amsterdam reisde H ol b e r g genezen over Hamburg near Kopenhagen, waar hij zich in
den eersten tijd aan juridische studien wijde en o.a. over 't
natuur- en volkenrecht schreef . Het uur der verlossing nit
finantieele nooden sloeg eindelijk voor hem, toen er aan
de universiteit een professoraat openkwam . . . . in welk yak
kwam er niet op aan . 't Was toevallig j uist metaphysics,
ongeveer bet eenige yak, waarmee H ol b erg zich vroeger
noon had geoccupeerd . Hij zat er den ook danig :nee in .
In een later uitgeg even geschrift erkent H ol b e r g ronduit,
dat zijn intre-rede over de metaphysics hoogstens alleen
als lijkrede op die wetensehap misschien niet geheel onverdien stelij k was en dat hij zeif door een pear j aar later
dezen leerstoel weer to verlaten aan dezelfde wetenschap
een van de meest belangrijke diensten bewezen had, die
zij in hear annalen had aan to wijzen . Deze ambtsnederlegging had pleats toen aan Ho 1 b erg op 36-jarigen leeftijd
bet professoraat in Latijnsche filologie werd opgedragen .
Van dit oogenblik af aan zijn uit H ol b erg' s leven
de voornaamste moeielijkheden weggen omen, maar daardoor
wordt tevens bet verhaal van zijn lotgevaflen veel minder
onderhoudend, zoodat ik bet bier heel in 't kort meen to
kunnen afdoen . Tien jaar na de laatste benoeming, in 't
jaar 1730 werd aan den 6-jarigen professor Ho lb erg ook
de leerstoel in gesehiedenis aangeboden . In 173 was hij
rector magnificus en van 1737-17 1 quaestor van de Kopenhaagsche universiteit . Omtrent verschillende kwesties met
eollega's en curatoren enz . zijn na H .'s dood belangwekkende bizouderheden bekend geworden . (Zie V . 01 s v i g
Urn Ludvig Holbergs saakaldte Selvbiogrcifi, kolom 120 en 1121
en verder .)
Als professor behoorlijk bezoldigd verdiende H ol b erg
later bovendien nogal vrij wet geld met zijn geschriften,
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vooral met zijn blijspelen, die in binnen- en buitenland
zeer druk werden gespeeld . Hij werd dus in de laatste
jaartientallen van zijn levee bepaald gefortuneerd en kwamm
ook in 't bezit van een landgoed . De konin g van Denemarken verhief dit landgoed tot een heerlij kheid en gaf
hem zelf den titel van baron .
Getrouwd of verloofd is H o 1 b erg nooit geweest . Als
redenen hiervoor geeft hij zelf de volgende op : „V66r mijn
veertigste jaar verdiende ik niet genoeg om een vrouw to
kunnen onderhouden, en na dien tijd vied ik me zelf niet
meer aannemelijk voor een vrouw . A is ik ooit een meisje
vroeg, zou ik beginners met voor haar heel oprecht al mijn
fouten en verkeerde eigenschappen op to biechten, hetgeen
mijn uitverkorene waarschijnlijk dadelijk zou afschrikken .
Aan den anderen karat zou ik zelf van mijn vrouw heel
reel goods eigenschappen eisehen en heel weinig kwade
verdragen . Alleen b .v. al de hebbelijkheid om niet to
I~unnen slapen zonder snorken zou voor mij g enoeg zijn om
on middellij k scheidin g aan to vragen" 1) .
ook op later leeftijd heeft 1101 b erg flog eens een
buitenlandsehe refs (naar ons land, Frankrijk en Duitsch-

land) ondernomen, inaar naar zijn eigen zeggen voelde hij
zich toesn to oud om in hot reizen den waxen smaak to kunnen
hebben . H o 1 b erg leidde verder een bij uitstek werkzaam.
Ieven . Hij werd de beroemdste en tegelijk de bemindste
man van geheel Denemarken en bereikte een leeftijd van

1) Dat doze uiting niet al to reel au pied de la lours moot worden
opgevat ken blijken nit een andere pleats (voorkomende in de Moraiske
Tanker of zedekundige gedachten), waarin hij hot volgende zegt : „Ik
herinner me, dat een getrouwde dame me eens vroeg of ik besloten had
steeds in den eenzamen staat to blijven Ieven . 1k antwoordde, dat ik
goon gelofte gedaan had, meer dat er me een masse bezwaren voor den
geest stonden en dat een man van 60 jaar alleen lasten ziet en de lasten
niet waardeert . „Vertel me den eens" zei de dame, „wet zijn dat den
voor lasten, wear u zoo erg bang voor is 9" Daarop vroeg ik haar of zij
in haar slaap snorkte, en toen zij zich hieraan schuldig bekende, zei ik,
dat zoo'n kleinigheid alleen al genoeg voor mij zou zijn om echtscheiding
to verlangen . Diet die woorden ging ik de lamer uit en list de dame in
een hevige lachbui achter. Ze is later nooit meer met me over dat onderwerp begonnen ."
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ongeveer 72 jaren . Na zijn dood viol zijn vrij aanzienlijke
nalatenschap (waarvan reeds bij zijn levee een gedeelte door
hem was afgestaan), met uitzondering van eenige kleine
legatee geheel aan de wetenschap of aan de gemeenschap
ten deel .
Vraagt men mij aan hot slot van deze levensbeschrijving een eindoordeel omtrent de geheele persoon, dan kan
dit beknopt geformuleerd worden als volgt . H o l b erg
was een bij uitstek werkzame en ondernemende natnur .
Hij was in hooge mate diplomatisch slim en toonde zich
meermalen niet afkeerig van een tamelijk ver doorgetrokken
bedrog in hot kleine . Terwijl hij b .v. zelf in zijn brieven enz .
geregeld M of i F r e als zijn voornaamste voorbeeld noemt,
gebruikt hij in werkelijkheid geregeld Engelsche bronnen,
waarvan hij blijkbaar met opzet nooit ais zoodanig melding
maakt . Men mag als zeker aanuemen, dat H o 1 b erg op
zijn reizen zich voor tooncelzaken moot geinteresseerd hebben,
maar met uitzonderin g van den toevallig e episode rept hij
zelf daarvan g een woord . Verscheidene vertalin gee van
H o 1 b erg' s werken zijn door hem zelf bewerkt zonder dat
hij dit wilde erk.ennen ; ook schreef hij herhaaldelijk anonyme, dikwijls stork of brekende, kritieken op zijn eigen
werken, enz . Trots alles moot echter gezegd zijn, dat
IL ode w ij k 1101 b e r g in hot groot beschouwd een oprecht
en eerlijk man geweest is. Tegenover vorsten en hooggeplaatste personen nit hij zich meermalen met een waarheidlievendheid, waartoe een zeldzame mate van zedelijken
mood noodig was en hot kan niet worden aangetoond, dat
hij ooit in eenig g eschrift eon beginsel heeft laten triumfeeren, dat volgens zijn innigste overtuiging niet dien
voorrang verdiende. Als professor in de metaphysics nam
1101 berg twee jaren lang den schijn aan van een bedrevenheid in deze en aangrenzende wetenschappen, die hem in
werkelijkheid vreemd was . Maar in zijn verhouding tot
de studenten was hij in hot algemeen een voorbeeld van
oprechtb eid en ong edwongenheid . De volksdichter A mb r o s i u s S tub, door M o l b e ch tot held vann een tooneelstuk gemaakt, behoorde tot de leerlingen van 11 o i b e r g .

in getal, waarvann er over

-- 220
Zonder een zeker snort van bedrog in 't kleine zou de
straatarme officierszoon met zijn sterk individueele eigenaardigheden waarschijnlijk nooit geworden zijn wat hij
geworden is. Als ingekankerd vrijgezel had 1101 b erg nit
den aard der zaak ook de fouten (van ruwheid enz .) die
char flu eenmaal bijhooren . Maar niettegenstaande dit feit
spreekt nit zijn werken een respekt voor de vrouw zoo
groot als nit die van eenig modern feminist . Na lang
door de regeering en door de officieele personen van zijn
land to zijn miskend, nam H o 1 berg als grijsaard van
den Boning van Denemarken den titel van baron in 't bezit
van een heerlijkheid aan, maar . . • bleef tot zijn dood even
eenvoudig en ongedwongen levee als hij to voren gewoon was .
II .
Na de beschrijving van 1101 b erg' s levee ga ik over
tot een korte bespreking van zijn werken . De eerst verschenen eigenlijk litteraire geschriften (in dichtmaat), waaronder het komische heldendicht Peder Paars, zijn naar
mijn idee van betrekkelijk minder waarde. Ik wil daarom
liever in de eerste plaats handelen over 1101 berg' s blijspelen . Ze zijn in 't geheel 3
de 20 in niet meer dan vier, vijf jaren tijd zijn geschreven .
Het allermeest bekende stuk is waarschijn .lijk wel de Politieke Tinnegieter, dat niet alleen aan de deensche maar
ook aan de duitsche en hollan.dsche talen een vaste uitdrukking leverde, die voOr H o 1 b er g niet bestond 1) . Uit
de overige stukken teeken ik her aan : de weiifelmoedtige,
1) Het thema van dit stuk is dit . Een burgerman, van beroep
tinnegieto (vervaardiger van kannen enz . nit tin) doet heel veel aan politiek en kept geen schooner droom dan zelf to eeniger tijd burgemeester
to zijn . Men vormt flu een complot om den man to laten gelooven, dat
hij werkelijk burgemeester geworden is . De samengezworenen doen alle
hue best om den „politieken tinnegieter" zoo volkomen mogelijk alle
bez raren van het heerlijke burgemeester-zijn to doen inzien . Pit gelukt
hue langzamerhand geheel en de arme man ~tfordt geheel wanhopig . Juist
ale hij 't besluit genomen heeft zich to gain ophangen, verneemt hij gelukkig tot zijn groote vreugde, dat men hem maar eenvoudig gefopt heeft .
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Gert Westfaler of de babbelachtige barbier, De kraarnkamer,
Zonder kop of
.Takob van Thyba 1 ), Ulysses van Ithacia
staart
De tot panel gegevene boerejongev
De begrafenis
van hot deense he b l ij spe l De he ks of loos alarm
De rein
De
gezegende
van Sganarelle naar hot land der filozofem
schipbreuk .

De stukken van H o l b e r g zijn met veel geest geschreven . Zij doen in meer dan een opzicht denken aan schrijver's Eng elsehe modellen . 2) betrekkelijk veel minder aan de
stukken van M o 1 i e r e welke hij zelf als zijn voornaamste
voorbeeld opg eeft . Of dit w erkelijk zoo is, moot betwijfeld
worden . In elkk g oval moot g ezeg d zijn, dat H o l b e r g' s
work dan bij hot voorbeeld verre aehterstaat ; een van de
voornaamste zwakheden van H o 1 b erg is doorloopend in
alle stukken een slappe en kleurlooze behandeling van hot
verliefde element . In 1101 b e r g ' s heele persoon en gedachtengan.g seheen de rotische snaar to ontbreken . H o 1b e r g had voor de vrouw de grootste achting, zijn werken
leverden zelfs (en dit in de eerste helft der achttiende
eeuw !) in menig opzicht eon krachtig pleidooi voor volledige
emancipatie van de vrouw, maar . ., meer dan dat moest
men dan ookk niet van hem verlangen . Ingekankerd vrijgezel was hij om zoo to zeggen al in de wieg en is bij
gebleven tot zijn graf. Vann de liefde begrijpt hij eenvoudig
niets, men moot van dat artikel niets in zijn winkel zoeken .
voor 't overige dient men bij de vergelijking van H o 1b erg met M o 1 i e r e in 't oog to houden, dat de Fransche
blijspeldichter een in alle fijnheden uitgewerkte litteraire
taal als voertuig gereed vond, terwijl H o 1 b erg daarentegen zijn spraakgebruik zelf moest scheppen en dit dan
ook werkelijk tot zulk een volkomenheid bracht, dat de

1) Wegens dit stuk is tegen H, een proces aanhangig gemaakt door
den „Stiftoprovst" of domprovoost Tycbonius, die in de titelrol zijn eigen
persoonn bijna met name zag aangewezen .
2) 't Model van Shakespeare is naar me voorkomt o .a, onmiskenbaar in Jeppe paa Bjerget (de dronken boor, aan wien men wijs maakt,
dat hij een oppermachtig gebieder is en dien men op die manier to vergeefs de bekoringen van den drank tracht to doen vergeten) .

geheele 18de en 19de eeuw zich in tal van opziehten doorloopend van het door hem geschapene spraakgebrnik bleven
bedienen .
werder moet her , gezegd zijn, dat H o 1 berg met zijn
stukken zich een algemeen doel gesteld heeft, een doel,
tat door hem voortdurend wordt nagestreefd . H o l berg
is nl . niet uitsluitend blijspeldichter, maar hij is tevens
praktisch filozoof en psycholog isch historicus . Hij heeft
een vaste overtuigin g omtrent levenswijsheid, omtrent
deugden en ondeugden, omtrent volksverbetering en yolksontwikkeling en hij wil dat alles, waarvan hij de theorie
uitvoerig in zijn historische en filozofische geschriften en
in zijn brieven gaf, ook praktisch aan den man brengen
in zijn stukken . Hij wil de theoretische en praktische leermeester zijn van zijn yolk, daarom wil hij in zijn stukken
ook voortdurend moralizeeren. Zeer terecht oordeelde hij
wat deze task betreft zoo, dat de groote zonden en ondeugden zoowel van de natien als van de individuen niet door
de voorbijgaande produkten der literatuur kunnen worden
genezen of verminderd . Om die reden kiest hij uitsluitend
de kleinere verkeerdheden tot mikpunt, b .v. de pedanterie
vann een schijn .geleerde, de ophakkerij van een officier, en
verder in alle klassen der maatschappij de gemaaktheid, de
ijdelheid, de vitzucht, de besluiteloosheid, de zucht tot
verandering, enz . De wijze nu, waarop hij al deze fouten
en gebreken door frischgeteekende tafreelen en levendige
woordenwisselingen inn zijn stukken last uitkomen, mag
bizonder verdienstelijk heeten en is zeker een van de voornaamste oorzaken geworden van de groote beroemdheid en
gevierdheid, die de schrijver zich hoofdzakelijk door deze
werken verwierf .
Een minder gegrond verwijt, dat men 1101 b erg gemaakt heeft, is dit; dat in al zijn stukken zekere vaste
karaktertypes geregeld terug zouden komen, zoodat men in
de verschill ende stukken eigenlijk telkens weer hetzelfde
to genieten krijgt. Wat aan dit verwijt een schijn van
rechtmatigheid geeft is een ouderwetsche gewoonte van
H o 1 berg, nl . deze om bepaalde algemeene soorten van
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rollers geregeld met bepaalde namen to merken . Ik noem
deze gewoonte ouderwetsch omdat ze tot de middeneeuwen
en zelfs tot de oudheid is terug to bren.gen . De grieksche
nimo en de latijnsche atellane hadden burs vaste types
enn de middeneeuwsch-italiaansche pantomime had ze be-.
waard . In die laatste vindt men geregeld 1 ° pantalone de
oude vader uit Venetie, 2° it dottore een pedante geleerde
nit Bologna, 3° de bedriechelijke knecht arlechino uit
Berg amo en ° de gebochelde Pulcinella uit Napels . Van
dit oude stelsel is een flauwe afspieg eling in H o 1 berg' s
personenbenamingen to vinden, maar dasn ook niet meer
das dat ; vaste persoonsnamen keerenn ook bij hem geregeld
t.erug en die namen staan ook bij hem in een ze ker verband met de rollers ; dit verband is echter een heel uitwendig en oppervlakkig verband, dat alleen de algemeene
stelling en der personen en niet hun eigenlijk karakter
aangeeft . B.v. een verdediger van bet oude, van de traditie
en van de heerschende gewoonten heeft zeer dikwijls bij
H o I b e r g den naam van Jeronimus, een bedaarde verstand.ige oude dame beet geregeld 1Vlagdelone, een redeneerende
en raadgevende oude beer beet Leonard, een edelhartig jong
meisje Leonora, een ijdel of koket of wispelturig jong
meisje Pernille, een onvoorzichtig jong mensch Leander,
enz . Vet gelijkt men echter verschillende stukken, das
blijkt, dat er niet alleen in de karakters, maar ook in de
positie en levensomstandigheden van verschillende Jeronimussen, verschillende Pernille's enz . eeu bizonder groote
verscheidenheid valt op to merken . Zeer terecht maakt
daarom de Deensche literator Olaf Skovlan de opmerking,
date zelfs in de nieuwste Fransche roman s enorm veel eenvormigheid zou worden opgemerkt zoodra men aan de drie
onvermij deli] ke hoofdfiguren van die roman s de vaste namenn
gaf van M. C o r fix, Mme C o r fix nee Coquette en M .
slant .
Werkelijke zwakheden komen intusschen ook zonder
twijfel in de stukken van Holberg voor en zijn zelfs niet
zeldzaam . De intrigue is meestal niet fijn ; na eenige
tooneelen kan men de hoofdzaak meestal zoowat heelemaal
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raden ; het opkomen en afgaan van de personen is dikwijls
niet voldoende gemotiveerd ; de pleats en tijd van de handeling staat in veel stukken niet duidelijk vast, doordat ni .
in sommige opzichten 1101 b erg' s eig en land en leeftij d
den toon aangeven, terwij i daarenteg en menige bizonderheid
geheel in strijd hiermee ongewijzigd uit M o l i e r e of zelfs
uit P 1 a u t u s wordt overgenomen .
Wat trots dit alles in zeer bizondere mate vour de
waarde van deze stukken pleit zijn voornamelijk de volgende feiten . Vooreerst dit, dat een aantal der stukken tot
op heden zijn blij ven leven, niet alleen door 't nu en den
vertoonen op het tooneel, maar vooral ook in de herinnering van het deensche yolk, welke herinnering o .a. ook
een groot aantal korte gezegden van 1101 b erg' s personen
als dagelijksch spraakmateriaal annexeerde . Ten tweede
dit, dat de beeldende kunst in verloop van tijd tal van
onderwerpen aan de tooneelen van H o 1 b erg' s blijspelen
ontleende. En eidelijk dit, dat buiten schrijver's vaderland, in Zweden, Duitschland, Nederland en Frankrijk,
verscheidene stukken van H o 1 berg ongeveer even bekend
werden als in Denemarken zelf. Te Hamburg word inn
sommige jaren ongeveer een vierde van de gezamenlijke
speelavonden door vertalin gen van 1101 b erg' s Lustspiele ingenomen . De duitsche schrijver Hag e d o r n noemde
ITo 1 b erg's naam in een bekend epigram
and wer nicht beim G o 1 don i lacht
Per kanu beim H o l b e r g weinen .

Dit epigramm vloog in 't geheele duitsche vaderland
van mood tot mood en toonde daardoor duidelijk hoe bekend H o 1 berg dear was . Zelfs in Rusland en Hongarije
werden door rondreizende komedianten verminkte omwerkingen van deze deensche blijspelen bekend . In ons land
verscheen in 't jeer 1800 een volledige uitgave : .Holberg'
deensche schouwburg of blijspeelen, die reeds in 17 7 was voorafgegaann door een gedeeltelij ke uitgave : Lodewij k Holberg's
zes aardige en vermakelij Ice blijspelen, met een keurig uitgevoerd vignet, waarop men een fee van nit de wolken H o 1-

b erg's tooneelwerken ziet uitstrooien, terwijl zij met de
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andere hand H o 1 b erg' s portret omhoog houdt . In het
Fransch werden de voornaamste blijspelen door den schrijver
zelf (en. onberispelijk) vertaald en verwierven in Frankrijk
een groote populariteit, vooral le luthier de Lubeck, de politieke tinnegieter, een stuk, dat, langen tijd daarna tijdens
de republiek opgevoerd, werd aangezien voor een geschrift
vann den toenmaals in Engeland in ballingschap vertoevendenn due de Provence, later I~ o d e w ij k X V III .
Voor H o l b e r g zelf hadden al deze waardeeringen
gezamenlijk niet zooveel waarde als het eene feit, dat zijn
stukkenn op het Deensche tooneel voortdurend in afwisseling
met die van zijn g rooten voorg ang er M o 1 i e r e werden g espeeld, zoodat dus blijkbaar het publiek de eerstgenoemde
niet belangrijk lager stelde dan de laatste .
Voor den tegenwoordigen tijd hebben de stukken van
H o l b e r g nog altijd waarde, maar dit geldt meer bepaaldelijk van de afzonderlijke dialogen, die door zeldzame
levendigheid en fi ischheid uitmunten, niet zoo zeer van
de stukken, zooals ze daar liggen als geheel, omdat n .1 . de
geheele opzet over 't algemeen op eenigszins kritiesch aangelegde lezers uit onze dagen een tamelijk slordigen, onbeholpen indruk maakt .
Na deze korte bespreking van H o 1 b erg' s blijspelen
moet ik met een woord gewag makers van twee werken van
anderen acrd, die hij na de voornaamste van zijn blijspelen
uitgaf. Metamorphosis of gedaanteverwisselingen is een tegenhanger van 't gelijknamige werk van den . Latijnschen
dichter 0 v 1 d i u s . Het verschil is dit, dat bij H o l b e r g
geen mensehen in dieren of planters veranderen maar omgekeerd, b.v. de ekster in een barbier, de vos in een diplomaat, de zonnebloem in een kamenier enz . De waarde van
dit werk is belangrijk geringer dan van zijn Latijnschen
naamgenoot. Het had zoo weinig succes, dat de schrijver
voor een tijd lang het besluit opvatte nooit meer verzen
to schrijver, waarop hij echter later (en al heel spoedig)
terugkwam .
Merkwaardig voor ors Hollanders is het tweede der
werken, 1e Latijnsche brief aan professor B u r man, of
0 .E.V1
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B u r m a n n u s . B u r m a n n u s had zich minachtend uitgelaten over het peil en gehalte der deensche wetenschap .
H o 1 berg trad als krachtig verdediger voor Denemarken
op in het bedoelde Latijnsche epistel, dat aan den ouden
Denenheld H o l g e r Dan s k e werd in de pen gegeven en
stelde B u r man n u s' haanachtige twistzucht op de kaak.
Langen tijd achtereen hield H o 1 berg zich bijna uitsluitend met wetenschappelijke studien bezig . Oorzaak
hiervan was niet alleen het weinige succes van zijn Metamorphozen, maar ook allerlei andere omstandigheden o .a.
het feit, dat onder de zestienjarige regeering van Christ i a a n den zesde in geheel Denemarken Been tooneelvertooningen werden toegelaten .
Onder de wetenschappelijke werken, die in het bedoelde
tijdperk ontstonden, verdient voornamelijk genoemd to
worden Dannemarks Riges Historie, een zeer degelijk wetenschappelijk werk in drie lijvige deelen, dat de geheele
geschiedenis van Denemarken omvat, waarin echter de
vroegere eeuwen bizonder kort en alleen de jongste tijd
onder de regeering van Christiaan I tot Frederik III
zeer uitvoerig beschreven wordt . H o 1 b erg' s werk bleef
de grondslag van 't geschiedenisonderwijs nog langen tijd
na zijn dood . Het beleefde verschillende uitgaven en werd
door ettelijke min of meer soortgelijke werken van denzelfden sehrijver gevolgd, o.a. door een algemeene wereldgeschiedenis, een algemeene kerkgeschiedenis, en een werk met
vergelij kende paren van biografieen in den geest van den
griekschen sehrijver P o l y b i o s .
Tussehen deze tooneelstukken en andere werken door
leverde 1101 b erg bij tusschenpoozen zijn opuscula Latina,
epigrammen, brieven en opstellen meestal van een groot
vernuftgehalte alle in vloeiend Latijn gesteld . Van deze
Latijnsche geschriften is er een, dat bijna even bekend geworden is als het encomium moriae, de lof der zotheid van
onzen Eras m u s . Het werd in verschillende moderne talen
overgezet (betrekkelijk last in de moedertaal van den
schrij ver) enn is getiteld Nico la z Climi iter subterranean, de

onderaardsche refs van Nil s Klim (of van K1 a a s K ii m
zooals hij in de hollandsche vertaling beet) . Daar de inhoud
bizonder frisch en geestig is en ook in onze dagen nog
betrekkelijk weinig van zijn waarde verloren heeft, zal ik
me veroorloven bet werk bier eenigszins uitvoeriger to
beschrijven .
De onderaardsch,e rein van Nits Klim behelst in een
onderhoudende literaire gedaante in menige bizonderheid
een scherpe kritiek op de onderdrukking en onverdraagzaamheid, waardoor regeering en geestelijkheid van bet
tpdperk zich kenmerkten. Er behoorde daarom bizondere
cooed toe zulk een werk uit to geven ; alleen de reeds gevestigde reputatie en gezienheid van den schrijver hebben
hem dan ook voor ernstige moeielijkheden kunnen bewaren .
Wat de v orm en inkleeding betreft staat bet werk zeer
kennelijk onder den invloed van den Griekschen humorist
L u c i a n u s en nog meer onder dien van den Engelschman
D e a n S w i ft, den schrijver van Gulliver's travels .
Het verhaal is bet volgende. De Bergensehe student
Nil s K l i m daalt neer in een rookende bergkrater, bet
touw breekt en. K 1 i m blijft een kwartier lang vallen tot
hij neerkomt op een Nazar geheetenen planeet . Het land
van dezen planeet waar hij zich bij bet neerkomen bevindt,
beet Potu. Het wordt bewoond door redelijke wezens,
wier lichamen de gedaante hebben van rondwandelende
boomers . Ze zijn in al bun doers en denken grondig en
Iang zaam, alleen langbeproefde denkbeelden mogen op
eenigszins ruimeren schaal worden toegepast . K 1 i rn zelf
kon omrn zijn to groote vlugheid en zijn to lange beenen
door de Potuanen alleen als post bode gebruikt worden.
Genieen zijn in Potu algemeen gehaat en worden beschouwd
als de oorsprong van alle mogelijke rampen . De ouderdom
geniet bizondere achting en eerbied, jongelui beneden de
dertig zijn eenvoudig kwajongens en mogen o.a. niet optreden als schrij vers. De rechtspleging der Potuanen is
rook bizonder merkwaardig. Misdrijven voor de eerste maal
begaan worden evenals bij de Homeinen de onstrijdbaarheid
of bet kanonz n, ieber van pasgeworven rekruten), alleen met
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aderlating behandeld . Men neemt ni . aan, dat het misdrij f
bij die eene gelegenheid alleen voortkomt uit verkeerde
sappen in het bloed en acht daarom een eigenlijke straf
misplaatst . A.lleen bij recidive wordt werkelij ke straf toegepast en wel bijna uitsluitend die van verbanning . Doodstraf staat slechts op een enkel vergrijp ni . het voorstellen
van hervormingen, wanneer die hervormingen achteraf
blijken een nadeelige werking to hebben . De godsdienst
is vrij ; 't wordt aan ieder overgelaten wat hij gelooven
wil of niet, maar aan de uiterlijke vormen van de ofcieele
godsdienst moet iedereen zich onderwerpen . Lange godsdienstoefeningen zijn bij de Potuanen niet bekend ; zij hebben alleen een kort maar zeer vurig gebed . Als de Potuanen een overwinning in den oorlog behaald hebben hoort
men bij hen geen gejuich of getier, ze zijn treurig gestemd,
want ze denken aan 't groote verlies van menschenlevens
waarvoor de overwinning gekocht is . .Adel bestaat in Potu
niet. De bekleeders van de belangrijkste betrekkingen zijn
niet aanmatigend of opgeblazen, maar onderscheiden zich
integendeel van alle andere door grootere bescheidenheid
en bereidwillig heid . A.lle ambten worden overigen s in
gelijke mate gerespecteerd . Twee betrekkingen tegelijk mag
niemand hebben . Vrouwelij ke en mane elij ke in dividuen
staan in rechten gelijk. 't Krijgen van veel kinderen geeft
(zooals bij de Romei.nen) hooge rechten ; in zeer gewichtige
kwesties luistert men zelfs in 't geheel niet naar hen, die
minder dan zes kinderen hebben . Het leven wordt gesplitst
in drie tijdperken (zooals in 't oude Rome bij de vestalinnen) leerlingstij d, ambtstij d en leeraarstij d . Vermakelij kheden bestaan zoo goed als in 't geheel niet. A.lleen
hebben ze (wat men bij zulke hoogontwikkelde lui niet
zou verwachten) geregelde hanen- en stierengevechten ..
Bij bizonder feestelijke gelegenheden worden voor de gevechten in de arena in plaats van hanen of stieren redelij ke
strijders genomen ; dit zijn namelijk doctoren in de letteren of in de theologie, die men uit verre landen heeft
laten komen om met elkander to disputeeren . Bij 't verwoede gescheld en ge ;tier van deze heeren kept de very. uk-
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king van de overigens zoo kalme Potuanen geen grenzen .
Ieder disputator moet van al zijn beweringen ook bet
tegendeel met dezelfde overtuigingskracht kunnen bewijzen ;
anders deugt hij eenvoudig niet voor zijn yak) .
Daar Nit s K l i m zich onder de Potuanen in een
tamelijke populariteit verheugt, meent hij bet to kunnen
wagen toch ook eens met een hervormingsplan voor den
dag to komen . Dit hervormingsplan mislukt en bij consideratie wordt K 1 i m n.u tot straf niet ter dood veroordeeld
maar verbannen. Iiij komt in verschillende landen van
den niet zeer uitgestrekten planeet Nazar, bet eerst in
Martinia, dat door een redelijk snort van maki's of bastaardapen wordt bewoond . In plaats van traagheid is bier
vlugheid de meest gewenschte eigenschap . N i 1 s K l i m,
die bij de Portuanen veel to vlug gevonden werd, schiet
in vergelijking met de Martinianen verre to kort . Men
vindt hem eenvoudig een sukkel, tot hij zich door de invoering van allongepruiken bij de staatsie-minnende bewoners des land tot een hoogen trap van aanzien weet to
verheffen. . (Met Martinie wordt waarschijnlijk I'rankrijk
bedoeld) . Van andere landen wordt slechts een vluchtige
schets gegeven . In een van die landen is door 't bizonder
gunstige klimaat elke snort van ziekte onbekend . Er bestaat
ook geen invaliditeit of ouderdomszwakte . Het gevolg van
dit feit is nu, dat meteen alle deelneming of belangstelling
in 's naasten lot, alle welwillendheid en alle genegenheid
bij de bewoners van dit land zijn verstikt (men denkt bier
onwillekeurig aan B i 1 d e r d ij k's lofzang op de pijn in de
ziekte der geleerden) . In een ander land brengt de aarde
van zelf alles voort wat de bewoners noodig hebben ; 't
gevolg is algemeene lediggang, vadsigheid en verveling,
waardoor zelfmoord een van de gewoonste taken is, die
men bent. Bij een derde yolk zijn alle individuenn precies
even begaafd met dit gevolg, dat niemand in zijn begaafdheid bet minste gen oegen vindt en er ten slotte in 't geheel
niets wordt gepresteerd . Een vierde yolk is geheel onechuldig en zondeloos gebleven, maar heeft meteen ook geen
beschavingsgeschiedenis en geen verstandelijke ontwikkeling .
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Bij een vijfde natie zijn alleen de jonge lui verstandig en
bedaard, de grij zaards daarentegen lichtzin nig en uitgelaten .
In hetzelfde land kunnen de heeren niet met schik ' avonds
last alleen over straat gaan wegens 't gevaar van door
jonge dames to worden aangerand, enz, enz .
A.lvorens mijn korte schets van H o 1 b erg' s werkenn
of to sluiten wil ik nog even jets zeg gee van zijn buitengewoon uitgebreide verzameling brieven . Deze brieven
vormen een zeer kostbare en volledige bron voor de studie
van schrijvers' levee en werken . Wat in den van deze
beide taken van eenig belang is vindt men vrij zeker in
de brieven vermeld. O.a, komen alle 3 tooneelstukken
achtereenvolgens ter sprake . Er zijn echter ook zeer veel
brieven van een andere snort, die het een of andere wetenschappelijke onderwerp behandelen . Pit zijn onderwerpen:
van de m eest verschillende snort ; een volledige lij st van
hen alle herinnert sterk aan den inhoud van S j a a 1 m a n s
pakket bij onzen D o u w e s D e k k e r . Alleen moet her
worden opgemerkt, dat M u 1 t a t u 1 i al deze onderwerpen
eenvoudig noemt, terwijl iI o 1 berg ze werkelijk en meestal
eenigszins uitvoerig behandelt . Als proefj es wil ik hier
maar eens een flunk gedeelte van de bedoelde onderwerpen
opnoemen
Over de noodwendigheid van den vrijen wil
Gods
verklaring van den zondeval van
doel met de schepping
den mensch .
Het scepticisme in de oudheid en onder de Christenen
verkieselijkheid van Carte s i u s' physica boven die van
over de onstoffelijkheid der ziel over de
Newton
deelbaarheid der stof.
vergelijking
Over de geschiedenis van Noorwegen
tusschen den hertog van Marl b o r o ugh en pries E u g eover de fransche regeering tegenover de Hugenius
noten -- vergelijking tusschen Alex a n d e r d e G r o o t e
en K are 1 X I I
vergelijking tusschen G u s t a a f A d o l f
en Kristiaan IV .
M o n t e sOver den Venetiaanschen regeerings vorm
q u i e u' s denkwijze over verschillende reg eering svormen
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toestand der bosschen van Denemarken .
Vergelijking tussehen P1 a u t 11 s en Per e ii t i u s vergelijking tusschen O v i d i u s en V e r g i l i u s * over
oude en nieuwe tooneelwerken - over D e st ouch e s en
Cal d e r on .
Over zuivering der schrijf- en spreektaal - over IJslandsehe woorden in het Engelsch - over de uitspraak
van 't Latiju .
Over de task der inoeder in de opvoeding - over het
aanleeren van de moedertaal en het onderwijs daarin .
Over oesters, die op boomen groeien - over de warmte en
het liclit van de zon - over 't kompas en den barometer
- over melaatschheid - over de uitvinding van bowmen .
Over koffie, thee en tabak - bewijs dat katten niet
zooveel lager staan dan honden - over nieuwjaarswenschen
en nieuwjaarscadeau's - over nachtwachtsroepen en carillons - over in gebeeide ziekte - verdedingsrede op den
duivel - over titels en verkleedingen - over verschillende
soorten van krankzinnigheid enz . enz .
Voor ik mijn artikel besluit wensch ik nog een punt
to releveeren, n.l, dat H ol be r g' s bewondering voor de
deugden der Nederlanders in menig opzicht blijkt . Hij is
echter ook voor onze minder goede eigenschappen lang
niet blind . Door onze enorme wilskracht en ijver weten
wij volgens H ol berg meer dan eenig ander yolk cler
wereld to bereiken . Genialiteit is echter naar zijn zeggen
iets dat ons ontbreekt, maar we schijnen dikwijls geniaal
door onze groote onbevangenheid, vrijzinnigheid en waarheidsliefde . Verder maakt hij zich behalve over onze
overdrevene zindelijkheid ook vroolijk over ons buitensporig
tabaksgebruik. ,,Handel in menschevleesch" zegt hij ergens
,,is in Holland niet denkbaar . Als er ooit zoo iets bestaan
heeft, moet het zich beperkt hebben tot een handel in gerookt vleesch ." Uit alles, wat hij over ons zegt blijkt een
groote mate van achting, gepaard met een duidelijk spre-
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kende ofschoon lang niet in alle opzichten onverdeelde
sympathie.
(Bizonder slecht to spreken over de Hollanders was
H o 1 berg na een nachtelijke trekschuitreis van Amsterdam
naar Zuid-Nederland, waarbij hij door zijn medepassagiers
gedwongen was om wakker to blijven tegen zijn zin) .
Lode w ij k H o 1 berg was een veelzij dige heldere geest,
was een geleerde, die diep doordrong in apes wat de groote
denkers van oude en nieuwe tijden hadden geleerd, die
eerbied had voor de oude onvergankelijke waarheden waarvan 't bestaan reeds door de oudheid werd ingezien, maar
tegelijk ook voor het nieuwe licht, dat door de nieuwe
wetenschap op die oude waarheden werd geworpen, een
meedeelzaam werker, die zich niet tevredenstelde met het
zelf verwerven van kennis, maar die zijn kennis tevens op
zijn omgeviu.g wenschte over to brengen, een praetisch
filozoof en psycholoog en moralist, die al zijn weten terstond wenschte aan to wenden niet alleen tot leering maar
ook tot verbetering van zijn medemenschen en van zijn
yolk ; een humorist in den goeden zin des woords, die zelden
en oogenblik schertste zonder ook in zeker opzicht een
ernstige bedoeling met zijn sehertsen to hebben, een tool .gevend literator, die een tijdperk in de letterkunde inleidde
en beheersehte en tevens aan de literatuur een nieuw verj ong d spraakgebruik schonk, een zielkundig his toricus, die
leven moist to geven aann de figuren der geschiedenis, maar
bij en bo yen dit apes een goed enn edel mensch, die evenals
de bij uitstek sympathieke Engelschman Charles Die ken s
in de menschheid geloofde en het menschdom liefhad .
Tot besluit moil ik nu nog zeer in het kort antwoord
geven op de vraag, hoe H o l b erg in de letterkunde van
zijn vaderland de plaats verworven heeft, die hij blijkens
de feiten werkelijk innam . Mijn antwoordt luidt, dat naar
mijn denkwijze hiertoe hebben meegewerkt de volgende
taken : 1 ° persoonlijke eigenschappen, werkzaamheid, ondernemingsgeest, veelzijdige begaafdheid, groote schranderheid
en politieke berekeningszin (betrekkelijk weinig verbeeldin.gskracht, zeer weinig echte dichterzin) ; 2° de omstandig-

233
held, dat hij zees jong reeds met twee verschillende landen
en bevolkin gen van het Noorden nagenoeg even vertrouwd
raakte, dit gaf terstond een groote mate van onbevangenheid en vrijheid van vooroordeelen ; 3° het feit, dat hij de
Eatijnsche en Grieksche schrijvers grondig leerde verstaan
onder leiding van personen, die oak de zwakke zij van de
literatuurprodukten der oudheid begrepen en doorzagen .
(In het komische heldendicht Peder Paars, waarvan de
inhoud verschillende verkeerde toestanden uit 1101 b erg' s
eigen leeftijd op de kaak stelt, wordt tegelijk in den vorm
een parodie geleverd op v i r g i 1 u s' Aen eis) ; ° d at hij in
drie voornaamste hoofdsteden van het toenmalige Europa
heeft mog en le ven in een tij dvak toen onder de geleerden
van zijn vaderland het doers van lange en verre reizen over
't algemeen nog geen gewoonte was en dat hij daar persoonlijk bekend raakte met machtige stroomingen op de
gebieden van politiek en kerk en wetenschap en letterkunde,
waarvan de meesten van zijn landgenooten alleen van hooren
zeggen een heel klein beetje moisten ; ° dat hij in zeer
intiemen omgang met beschaafde ontwikkelde studenten to
Oxford een toen ter tijd zeer ongewone kennis verwierf
van de meesterwerken der Engelsehe literatuur en 6° dat
hij (gedeeltelijk toevalligerwijze) joist op het denkbeeld
kwam om blijspelen to gaan schrijvers, toen het yolk, waartoe
hij behoorde, voor het blijspel rijp geworden was .

INLEIDING TOT EEN ARCHAEOLOGIE VAN
NEDERLAND
DOOR

Dr . J. H. HOLWERDA. Jr .

Wat wij in de volgende bladzijden den lezer aaubiedenn
is het resultant van onderzoekingen, waartoe wi j als 't ware
door de omstandigheden werden gedwongen . De reorgan .satie toch van het Leidsch Museum van Oudheden bracht
er ons toe ook de Nederlandsche oudheden aan een strenger
archaeologisch onderzoek to onderwerpen, een onderzoek
met behuip van de resultaten en volgens de methode der
klassieke archaeologic, welke naar onze meening het uitgangspunt moet zijn voor alle oudheidkundige studie, wil
deze werkelijk vruchten dragen .
Waar zij dit echter in ons land nog simmer was, daar
spreekt het wel vanzelf, dat de archaeoloog, die zich ons
welke reden dan ook gedwongen ziet de verschijn.selenn
der Nederlandsche oudheid to bestudeeren, zich vele verrassingen bereid moet vinden . Binnenkort hopes we elders
meer uitvoerig onze resultaten to kunnen mededeelen, we
vleien ons echter, dat het onderwerp genoeg algemeene belangstelling geniet om ook den lezer van dit tijdschrift to
interesseeren .
Onze Nederlandsche Oudheden dan zijn grootendeels
in handen geweest van dilettantes, die hun zeker on schat-
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bare diensten hebben bewezen . De beschaafde, belangstellende liefhebber toch, die vaak ten koste van groote opofferingen kostbare stukken voor den ondergang redt, die
echter niet alleen weet to verzamelen, maar zich ook op de
hoogte weet to stellen van wat hij vindt, of wat aan zijn
zorgen is toevertroawd, heeft zeker voor de archaeologische
wetenschap niet minder verdienste dan de vakman, die
tracht uit de verschillende gegevens een geheel op to
bouwen, en nit dat geheel weder het enkele verschijnsel
to verklaren . Hoe gevaarlijk is echter de waan, dat ieder
wiens handel of ambt hem een half uurtj e tijd overlaat,
zonder meer plotseling wetenschappelijk archaeoloog kan
wezen, zonder ook maar to verm oeden, dat ook die archaeologic als wetenschap slechts door den vakman wil beoefend
worden, e vengoed als de medische door den medicos . En
men komt er zoo licht toe, immers het gaat alles zoo
gemakkelijk, men heeft zulke heerlijk veelzeggende termen,
die toch ieder kept, een steentijd, een bronstijd, een ijzertijd,
en wat is nu duidelijker dan dat steep in den steentijd,
brons in den bronstijd en ijzer in den ijzertijd thuisbehoort :'
Die zoogenaamde wetenschappelijke termen hebben all
heel wat verwarrin .g gesticht in gebruik bij mensehen, die
zich niet bewust waren, dat een naam slechts een naam is,
dat het levende begrip dat achter then naam schuilt eerst
tot klaarheid moet worden gebracht, alvorens men kan
beslissen of ook die naam zelf eenige waarde bezit .
Wij bepalen ons natuurlijk slechts tot het archaeologisch gedeelte der Nederlandsche Oudheidkunde, al zijn
we overtuigd, dat ook in andere richting, op het gebied van
taalkundige afleiding, van sageverklaring enz . vaak dezelfde
wanbegrippen heerschen . Hopen we slechts, dat er spoedig
iemand zal gevonden worden, die archaeologisch geschoold,
tevens door Germanistische studien in staat zij ook in
andere richting een eigen weg to vinden door het labyrinth
der Nederlandsche Oudheden en zoo de algemeene Nederlandsche-Oudheidkundige to worden, waaraan we zulk een
behoefte hebben .
Het standaardwerk voor onze Nederlandsche Oudheden
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is ontegenzeg g elij k het bekende boek van Dr . Pie y t e .
In zeer mooie, gedeeltelijk door den schrijver zelf geteekende
of beeldingen wordt ons daarin een schat van materiaal
bewaard met dikwijls zeer uitvoerige notifies omtrent vindplaats enz . Het groote bezwaar, dat terecht tegen dit boek
wordt ingebracht, is echter, dat alle archaeologische systematiseering ontbreekt, zoodat het moeilijk is het to verdedigen
tegen aanvallen als van Mr . G r a tam a in het Bulletin
v. d . Qudheidk, bond (III 23 ).
Toch wordt men wel zachter tegenover dit werk gestemd a?s men ziet wat onze naburen nog vaak van hun nietRomeinsche Oudheden makes in hun muses en geschriften .
Bij henn is het die vooropgezette periodenverdeeling, waarvan reeds boven sprake was, die, gelijk we zullen zien, van
-elders overgenomen, in de opstelling van menig museum
wordt doorgevoerd en vaak zeer verwarrend werkt op een
juiste voorstelling .
ok daar is zij vaak nog van dilettantes of komstig 1), de vakgeleerden houden zich meestal
nog liever speciaal met de Romeinsche kultuur in hun
streken bezig. Heeft P 1 e y t e misschien werkelijk gezien
dat die algemeen gebruikte periodenindeeling voor onze
streken onbruikbaar was en zich daarom voor het grootste
deel van onze z .g . praehistorische vondsten met den naam
„Germaansch" van de zaak afgemaakt, das valt het alleen
naar to betreuren, dat hij niet getracht heeft zelf een
archaeologische indeeling van zijn stof to zoeken .
Want nu behoeft het wel gees betoog, dat het wetenschappelijk van absolute onwaarde is, vondsten van voor 2000
a 3000 jaren in to deelen naar provincies van thans, dat men
onmogelijk den aard der oudheden zelf kan leeren begrijpen
als men ze verdeelt naar de vraag, wat is op did plaats,
wat dai;r gevonden, als men een potje nit den „steentijd", een
stuk brons van omstreeks Christus' geboorte en een Merovingisch wapen tot en groep rekent, omdat ze in een of
ander dorp gevonden zijn . Natuurlijk ! wanneer men eerst
den aard der voorwerpen zelf kept en das als 't ware een
1)

Men vgL hierover ook R e i neck a in het Mainzer Festschrift .
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dan kan men ze bij elkaar tentoonstellen, voor een klein
proviuciaal museum is een opstelling in dien geest mogelijk .
Men verwarre dit echter niet met een wetenschappelijke
systematiseering der Nederlandsehe Oudheden zeif, waarbij
het geldt aard en zooveel mogelijk chronologie der vondsten
vast to stellen, en waartoe liet in de eerste plaats noodig
is aansluiting to zoeken bij de verschijnselen in het overige
Europa .
Pat onze aarde reeds door menschen is bewoond geworden in tijden, die aan onze tegenwoordige aardperiode
voorafgingen, schijnt een uitgemaakte zaak . In vroegere
aardlagen worden in verschullende streken der wereld ruwe
vuursteeneu voorwerpen gevonden, die men toeschrijft aan
den z .g . palaeolithischen tijd, waarin een menschenras schijnt
to hebben geleefd, nog op zeer primitieve trap van beschaving. Verschillende geleerden hebben, naar het sc .hijnt
vooral op geologische gronden getracht dezen vroegen voortijd in verschillende onderperioden to verdeelen, waarvan
elke op zich zeif duizenden van jaren zou hebben bestaan .
Op dezen palaeolithischen tijd is dare een andere periode
gevolgd, de neolithische, waarin de mensch reeds in het
tegenwoordige aardtijdvak zich nog uitsluitend van steen
bediende voor het vervaardigen van wapens en instrumenten .

Naar de wijze, waurop die steenen voorwerpen gemaakt
werden, 't zij ze eenvoudig als vroeger mw van een vuursteenkern werden afgeslagen of wel bijgehakt of zelfs glad
gepolijst werden, heeft men gemeend ook deze neolithische
periode weder in onderafdeelingen to kunnen verdeelen .
Het ligt natuurlijk buiten onze bevoegdheid een oordeel nit
to spreken over dit systeem, voor zoover het in de eerste
plaats op geologische gronden rust, ook al duizelt het ores
bij die tienduizendtallen van jaren, waarmede men werkt .
De eenige vraag, die wij ores mogen stellen is, is er nu
werkelijk ook een duidelijk waarneembaar verschil tusschen
de voorwerpen, die aan deze verschillende onderperioden
der palaeolithische en neolithische tijden worden toege-
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dat we andere gegevens daarvoor bezitten, aan een bepaalde
periode toeschrijven ? In vele gevallen zal dit zeker mogelijk zijn, maar dat dit lang niet altijd zoo is, zullen we met
eenige voorbeelden bewijzen .
In Henegouwen waren reeds sedert jaren nit de streek
bij Spiennes twee soorten van dergelijke vuursteenen
wapenen bekend, waarvan de eene, ook in verscheidene
exemplaren in het Leidsch museum van Oudheden aanwezig, nit onze tegenwoordige aardlaag stammered echter
zeer grof en ruw bewerkt is en dus algemeen als vroegneolithisch verklaard wordt . De andere snort, eveneens
zeer ruw, is uit de onderste lagen van de palaeolithische
periode voor den dag gekomen en geldt dus algemeen als
vroeg-palaeolitisch . Tusschen de beide soorten zou dus
een onberekenbaar aantal jaren inliggen . Nu is in 1897
echter in diezelfde streek nog een derde groep vuursteenen
instrumenten voor den dag gekomen, wederom uit de laag
van onze tegenwoordige aardperiode . Deze stukken verschillen echter zeer van de eerst genoemde snort d .e.t. gelijken ze volkomen op die van den palaeolithischen tijd in
Spiennes, z66 zelfs, dat de ontdekker zelf verklaart ze eerst
voor palaeolithisch to hebben aangezien tot eerst een onderzoek van den bodem hem de overtuiging gaf met voorwerpen to doen to hebben nit een periode duizenden van
jaren later, dezelfde als waaruit de eerste groep stamt,
wier vorm zoozeer verschillend is 1). Men ziet dus hoe
voorzichtig we moeten zijn met het toeschrijven van zulke
voorwerpeu aan een bepaalde periode op grond van hun
worm en bewerking alleen .
Ores tweede voorbeeld brengt ores tevens tot ores onderwerp Oudheden in Nederland . In de uiterste Zuidpunt van
Limburg bij het dorpje St . Gertrud zijn reeds lang geleden
in een kreupelbosch plaatsen gevonden, waar vuursteenmateriaal bewerkt is geworden . Daar liggen, zooals we zelf
nog den vorigen zomer konden constateeren, groote blokken
1) Vgl. Bulletin de la

Societe
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vuursteen en daarnaast kleinere stukken, klaarblijkelijk
er of geslagen, waarvan verscheidene de ruwe vormen van
een zeer primitief steenen instrument vertoonen . Dergelijke
„instrumenten" worden ook in grooten getale in de velden
in de buurt gevonden. Een der ontdekkers M . d e P u y d t 1)
last zich zeer pertinent over deze vondsten uit : de stukken
vertoonen groote gelijkenis met het vroeg-neolithische als
in Spiennes b.v . enn dus hebben we hier „ateliers" en ,,instrumenten" uit die vroege periode verscheidene duizenden
jaren vodr Chr.
Vermakelijk is het bepaald, wat hiertegen door den
bekenden Limburgschen geleerde U b a g h s wordt aangevoerd 2) . Deze beweert n.l ., dat her in deze vindplaats
alle vormen bij elkaar worden aangetroffen op wier verscheidenheid de algemeen geldende periodenindeeling van
palaeolithischen en neolithischen tijd berust, „ce qui prouve
l'evidence le peu de valeur qu'on doit attacker a la
determination des periodes basee sur la maniere de travailler le silex" . Zoowel in die geconstateerde gelijkheid als
in de conclusie lig t werkelij k veel waars . Het toppunt
bereikt echter de verwarring als we nu U bag h s zelf die
voorwerpen, door anderen aan fabelachtigen voortijd toegesch.reven, zien verklaren als wapenen van . . . de Eburonen
ten tijde van Caesar .
Hoe wij hierover nu ook mogen oordeelen, toch lijkt
het bijna ongeloofelijk, dat deze z .g. werkplaatsen, grootendeels nog boven den grond gelegen, werkelijk zoo oud zouden
zijn . Een ervaring door ons elders opgedaan, maakt voor
ons de zaak nog twijfelachtiger . Gelijk men weet is het
Belgisehe Tongeren een oude Romeinsche stad ; haar antieke
muren staan nog gedeeltelijk overeind . voor een deel nu
zijn deze muren nit vuursteen opgetrokken, die natuurlijk
door den tijd verweerd en afgesplinterd is en nu raapten
we aan den voet dier muren tal van fragmenten op, die
precies den vorm van een z.g. vroeg-neolithisch instrument
vertoonen . Zeer waarschijnlijk lijkt het ons dus, dat wij ook
1)

v)

M. d . P . „Quelques conetatations our les ateliers neol, de St . C ertr ."
U . „Les ateliers ou stations dits prehist, de St . G ."
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voor verscheidene andere plaatsen, waar zulke vuursteenstukken worden gevonden, een dergelijke verklaring zullen
hebben aan to nemen .
Onze z .g. ateliers van St . Gertrud zouden dus o .i . ook
zeer wel plaatsen geweest kunnen zijn waar in Romeinschen
of zelfs lateren tijd vuursteen voor muurbouw of jets dergelijks bewerkt is.
Zouden we ze echter werkelijk als vroeg-neolithisch
hebben op to vatten, dan hadden we her tevens de oudste
sporen van menschelijke beschaving in ons land ; immers
nit den palaeolithiscben tijd zijn waarschijnlijk gees vondsten aan to wijzen. Onze Limburgsche steenen zouden dan
stammers van een bevolking die nit West E uropa naar het
Noorden getrokken, ten slotte in de bekende Kj oekkenmoeddinge van Denemarken hear meest bekende resten heeft
achtergelaten, mogelijk omstreeks 3000 voor Chr . 1) .
Na den twijfel, dien we boven moesten uitspreken,
willen we thans eindelijk gaan zoeken naar werkelijk
zekere gegevens omtrent die oude tijden in ons land .
W at de reeds boven vermelde indeeling van de praehistorie in „steentijd" „bronstijd" en „ijzertijd" betreft, deze
danken we aan de Denen, die hear op grond van het zoo
bizonder rij ke praehistorische materiaal vann hun land hebben uitgedacht . Overgenomen ook door en voor het verdere
Europe is deze indeeling bet on derwerp geweest van veel
strijd . Tegenover deze Deensehe geleerden en hunnen aanhang
stonden verscheidene anderen, die de juistheid en de
waarde van deze indeeling ontkenden en hear fel bestreden .
In de algemeene volksopinie heeft zij zich echter zeer vast
ingeworteld .
Dat nu deze indeeling in het Noorden is ontstaan
waar werkelijk op een zeer rijke steenkultuur een tijd volgde
waarin een bronsindustrie een zoo hooge vlucht nam dat
ze de al beheerschende werd en voortduurde tot een tijd,
dat vooral Romeinsche invloeden het ijzer op den voorgrond
brachten, last zich zeer wel begrijpen . Wear echter meer
1) Vgl . S. M u 11 e r Nord. Alterthumskunde I . 1 .
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en meer blijkt 1) hoe zeer de versehillende streken van
Europa onderling in kultuur hebben verschild, dear behoeft
het geen betoog, dat die indeeling, mogelijk juist voor het
land, wear zij werd uitgevonden, bij een algemeene toepassing tot verwarring moet leiden .
Wil, om bij onze oudste perioden to blij ven, die term
steentijd jets beteekenen, den moet hij een tijd aanduiden,
waarin alleen steep in ons land werd gebruikt en die afgebroken werd door een periode, waarin brons in 't algemeen
den steep verdrong, een bronsperiode dus, die op hear beurt
weer voor een ijzertijd pleats maakte . Eerst den heeft die
term eenige chronologische beteekenis, eerst als men dat
ken aantoonen heeft het zip bij ons ook van een steentijd
to spreken . Dat er flu werkelijk in ons land een tijd geweest
is, waarin uitsluitend steep als materiaal voor wapenen enz .
diende, staat wel buiten alien twijfel . De bouwer onzer
hunnebedden b .v . bezat zeker geheel een steenkultuur . Hoe
staat het echter met het andere vereisehte voor dezen term
om als periodenaam to kunnen dienen, ken men werkelijk
bij ons spreken van een eerste periode, een „steentijd" die
door eenn bronstijd is afgebroken ? In de eerste plaats is
het zeker zeer opvallend dat, wear de hunnebedden, de
groote monumenten nit een steenperiode zoo tot enkele
streken van ons land beperkt zijn, wear andere sporen van
een mogelijk neolithisehen tijd eveneens zeer zeldzaam zijn,
toch op zoo tai van plaatsen steenen voorwerpen gevon .den
warden . Kolossaal is bepaald de masse steenen beitels,
pijlpunten enz . i n ons land en vraagt men nu near de
bronskultuur die deze steenen moet hebben verdrongen: den
staat men verbaasd, hoe schaars bronzen stukken in ons
land voorkomen, terwijl het praehistorische ijzer bijna out1) Ook de beroemde o p h u s M tiller, doordrongen als hij uit den
aard der zaak is van Deensohe opvattingen, houdt o .i, veel to veel nog
aan deze indeeling vast, ale hij ook de andere deelen van Europa behandelt
in zijn laatste handboek „die Urgeschichte Europe's ." Naar onze bescheiden
meening is dit werk den ook mislukt, omdat het onmogelijk is in zoo kort
bestek van een zoo groot gebied de zoo uiteenloopende ,,Urgeschichte" to
schrijven . Men moet daardoor va .nzelf in algemeenheden en dus in onjuistheden vervallen .
O .E.V1
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breekt. Hoe last zich dit verschijnsel verklaren bij een voorstelling en een periodenverdeeling al s de algemeen geldende
We zeiden reeds hoe graven nit den vroeg praehistorischen tijd zeer schaarsch en slechts tot bepaalde streken
beperkt waxen . Daarentegen zijn in ons land zeer rijk vertegenwoordigd de verschillende kulturen der urnenvelden,
gelijk we later zullen aantoonen van Gallische of Germaansche stammen en nu is het opmerkelijk, dat juist in de
buurt van die grafvelden uit de eeuwen omstreeks Christus'
geboorte, nit d e Wolfsbergen bij Emmen, nit het Halerzand, nit de streek langs de Caas tusschen Roermond en
Nijm .egenn de grootste massa vann onze steenen instrumenten
stammen . Daar heeft dus in de tijden omstreeks Chr. een
bevolkin g geleefd, hoofdzakelij k van de jacht . Dat die
bevolking wapenen moet hebben bezeten, staat natuurlijk
vast, dock de eenige wapenen, die wij er vinden, zijn deze
steenen bijlen . Wat list dan meer voor de hand dan de
conclusie, dat dus die steenen instrumenten nog aan die
late v olken zijn toe to schrijven, m .a.w. dat zij nog in een
steencultuur verkeerden in de eeuwen omstreeks Chr . geboorte 1). Hoe vreemd dit flu ook moge schijnen aan hen,
die flu eenmaal gewend zijn alle steenen instrumenten aan
een vagen steentijd toe to schrijven, ons vermoeden is volstrekt niet zoo jets ongehoords . In de eerste plaats staat
het vast, dat in verschillende urnenvelden omstreeks Christus'
geboorte in verschillende streken van Duitschland steenen
instrumenten in urnen gevonden zijn 2) en het veelvuldig
voorkomen van zulke voorwerpen in Gallo-Romeinsche, ja
zelfs in Frankische graven in Frankrij k is een feit, dat
zich niet last loochenen 3) .
Wat nu ons land zelf betreft, ook in Brabant, Gelderland en Overijsel valt het verscheidene malen to constateeren,
dat steenen werktuigen in urnen uit den tijd omstreeks
1f

Vgl . ook Barn p s . Apercu blz. 83 .
2} Vgl . K o e n e n Gefasskunde blz . 116, B e h l a Urnenfriedhofe.
3) Vgl . de B aye . „lee Instruments de pierre", l'A .nthropologie IX,
98, Jolt- Antiquites Celto- Germ . en Bull, de la Soc. d'A.nthr . de Brut.
III, 303 .
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Christus' geboorte voorkomen ; ook dit zijn feiten, die Been
twijfel overlaten . Verder vindt men ze in betrekkelijk
grooten getale in de Friesche terpen en de woerden van de
Betuwe, welken men toch onmogelijk een ouderen datum dan
de eerste eeuwen na Chr . kan toeschrijven, ja zelfs zijn
.steenen hamers voor den dag gekomen bij opgravingen bij
Wij k bij D uurstede uit de tij den der Karolingers . Het is
hier niet de plaats een opsomming van dit alles to geven,
wij molten echter gerust zeggen, dat ons materiaal ons
volkomen het recht geeft tot de conclusie dat ook in
ons land de bevolking zich nog van steenen werktuigeu
bediende in een tijd, dat elders reeds lang brons en ijzer
in gebruik waren ; wel heeft zij natuurlijk die metalen
ook reeds gekend, echter slechts als kostbaar en weinig
algemeen importartikel . Van dit feit zijn we in staat een
paar Leer interessante illustraties aan to halen, voorwerpen
wier verklaring veel hoofdbrekens heeft gekost en zeer
ingewikkelde hypothesen heeft noodig gemaakt, doch die
ons thans niets vreemd schijnen . In het Nijmeegsche
museum is een steenen hamer bewaard ( .A E 21c) over welken
in den catalogus een mededeeling van Dr . P 1 e y t e vermeld staat . Deze hamer heeft n.l ., gelijk zoovele, een
steelgat, doch aan de binneuzijde van dat gat zitten aan
beide kanten ijzeren stiftjes in den steen ingelaten ter bevestiging van een steel. Die ijzeren stiftjes zijn er vast
ingeroest en zeker oud, evenals het voorwerp zelf. Om
pier nu dit samengaan van steen en ijzer to verklaren
heeft men moeten aannemen, dat het een oude praehistorischee steen zou zijn, in lateren tijd gevonden en met de
ijzeren stiftjes voorzien om als amulet to dienen . Daartoe
was echter het lastige inlaten van ijzer in den steen absoluut overbodig ; alleen wanneer het voorwerp tot krachtig
gebruik dienen moest had het zin den hamer met ijzer aan
u een steel to bevestigen . De eenig juiste conclusie lijkt ons
weder : het is een stuk uit de periode om en bij Christus'
geboorte, die wel het ijzer kende, maar toch hoofdzakelijk
-nog een steencultuur bezat .
Een pendant van dezen hamer is een dolk in onze
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Leidsche verzameling en uit de Betuwe afkomstig . Dit
steenen voorwerp draagt de duidelijkste sporen van gevat to
zijn geweest in een bronzen handvat, en is dus blijkbaar
weer een getuige omtrent een beschaving, die vooruamelijk
steen bezat doch ook het brons kende .
Voor wie na al het bovenstaande nog huiverig zijn
mocht de mogelijkheid toe to geven, dat een steenen werktuig tot zulk een latere periode zou behooren, diene het
volgende, waaruit men tevens zien kan tot welke averechtsche voorstellingen een eenmaal vooropgezette theorie kan
leiden . In 1853 werden door Dr. J a n s s e n 1) de bekende
Hilversumsche haardsteden ontdekt . Het waxen uitholling en
in den bodem, geplaveid met een vloertj e en door een
muurtje omsloten, alles uit losse steenen gevormd . Waarschijnlijk terecht meende men hierin haardsteden to zien,
overblijfselen in den g rond van plaggenwoning en, die daar
eenmaal hadden gestaan . Nu werden in deze haardsteden
tal van steenen instrumenten gevonden, dus de conclusie
lag voor de hand : men had pier een vondst uit het verre
praehistorische verleden, uit den steentijd . Dr. J a n s s e n
beschrijft zelf zijn ontdekking en haalt daarbij het oordeel
aan van bekende praehistorici over deze vondst, als den
beroemden W o r s a a c, die zich zeer verheug t „dat men n u
gelukkigerwijze ook getuigenissen begint to vinden over- ,
het huiselijk verkeer en het gezellige leven der vroegste
bewoners van Europa" en ter vergelijking de bekende
vroeg-neolithische Deensche Kjoekkenmoeddinge aanhaalt .
Een vreemden indruk maakt het echter hierna J . to
hooren verhalen, hoe hij zelf in een van die haardsteden
een beenen knoop vond, op de draaibank gedraaid, ,zooals
ze nog wel bij boeren in gebruik zijn", een vrij modern
voorwerp dus in die zoo „overoude" haardstede 1 Nog merkwaardiger echter is het, dat een van de steenen, waaruit eenn
der vloertjes was geconstrueerd, en die nog in 't Leidsch
museum bewaard wordt, zonder twijfel gelijk ook J a n s s e n
en P1 e y t e toegeven, van een na-Romeinsch of Middel1) J a n e s e n „Hilversumsche Oudheden" ; vgl. ook P l e y t e in zijn,
,,Nederl . Oudh ."
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eeuwsch gebouw afkomstig is . Hier is geen uitweg mogelijk ;
het vloertje, waartoe die steep is gebruikt, moet dus eerst
in de vroege middeleeuwen zijn geconstrueerd en de inhoud
-ran de ha.ardstede, die steenen instrumenten, die men zoo
gaarne aan een vroegen voortijd toeschreef, behoort dus
ook in de vroege middeleeuwen thuis . We bezitten hier
een onweerlegbaar bewijs voor het feit dat een bevolking,
die hier, laat ons zeggen omstreeks 1000 na Chr ., woonde,
no- een steencultuur bezat . 1)
We mogen dus constateeren, dat in ons land de z .g.
,,steentijd" allerminst een bepaalde tijdruimte aanduidt,
m.a.w. dat deze naam voor periode-onderscheiding voor ons
geheel onbruikbaar is . Vindt men bij ons een steenen
werktuig zonder meer, dan is het volkomen onmogelijk daarvan bij benadering den tijd to bepalen ; het stuk kan even
goed den vroegen bouwer der hunnebedden als den Germa n
na Chr . geboorte gediend hebben, to meer, daar er geen
verschil is aan to geven voor die voorwerpen uit verschillende tijden .
Hoe is het dan mogelijk eenig licht op de verschillende
perioden dier oude tijden to laten vallen als wij niet meer
van een ,steentijd" als tijd kunnen spreken ?
Op voorgang van onze Duitsche naburen vooral wordt
het hoe langer hoe meer als een waarheid beschouwd, dat
de praehistorische archaeologie veel meer dan door theorign
gebouwd op voorwerpen van steen en metaal door de studie
der ceramiek wordt gebaat . Het vaatwerk, zijn techniek
en versieringswijze wordt hoe larger hoe meer de basis,
waarop men zijn voorstellingen der verschillende kultuurstroomingen in verschillende streken kan doen rusten, in
welke voorstellingen dan de voorwerpen van steen en
metaal vanzelf hun plaats vinden .
Trachten we dus, vrij van vooropgezette theori8n langs
dezen weg ook in het duister onzer Nederlandsche praehistorie door to dringen .
1) Reeds prof. S i x maakte hierop attent in een stelling van zijn
dissertatie in het jaar 1885 .
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varieteit van versieringsvormen, zoodat het mogelijk is
bepaalde types van versieringen vast to stellen, die in
bepaalde streken en verschillende perioden hebben geheerscht .
De strijd over deze typen en hun chronologische volgorde
is nog lang niet beslist ; waar wij echter hier ons speciaal
met ons land bezighouden, hebben wij de hangende kwesties
slechts voor zoo ver ze voor onze streken bestaan onder de ,
oogen to zien .
In de eerste plaats dan is er een zeer duidelijk uitgesproken type hunnebeddenvaatwerk, waarbij zich vooral
elders in Europa eenige minder sterk optredende groepen
aansluiten. Dit vaatwerk vertegenwoordigt het tijdperk
der groote steengraven, we noemen het dus met den ge
bruikelijken naam het Megalolithische . Deze groep wordt
gevormd door meestal niet groote stukken, betrekkelij k
goed gebakken en versierd met eigenaardige combinatiefiv
van v66r het bakken diep ingedrukte lijn en en punten,
met lichte kleur gevuld . Hoewel elders in Midden-Europa
ongeveer gelijktijdig eenige verwante typen voorkomen
bepalen wij ons hiertoe 1) .
Om ons nu eenigen vasten bodem to geven voor onze
behandeling van de door dit vaatwerk verteg enwoordigde
periode moeten we hier in eenige nadere beschouwing
treden van die steengraven zelf . We behoeven hier niet
to zeggen hoe het of eigenlijke hunnebedden zijn bestaande
uit groote opgezette kantsteenen en daarover groote deksteenen of zoogenaamde graf kelders, kleinere monumen
ten, waarbij vooral aan de kantsteenen meer bewerking en
regelmaat is waar to nemen . Liever bespreken we hier
de vraag, in hoeverre we iets omtrent hun samenhang met
ons beter bekende culturen en dus hun chronologie kunnen
vaststellen . Zulke steengraven nu van verschillen den worm
zijn over een groot gedeelte van de wereld verspreid . Men

kan als 't ware hun verbreiding volgen van Skandinavie

door Duitschland, Holland, Belgie, Frankrijk, Spanje, Italie,

1 . Voor een verder overzicht vgl . o .a. Got z e i .h. Zeitschrift f.
Ethnol . u .s.w . 1900, 264.
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Noord-Afrika tot Griekenland en Klein-Azie toe en het
ligt voor de hand ze dus in verbinding to brengen 1) met
de groote graf bouwwerken in de klassieke landen, als vooral
de koepelgraven der Mykeensche periode in Griekenland ;
ook in aanleg gelijken vele hunnebedden pier werkelijk
zeer op . Dergelijke uit groote steenen gevormde ruimten,
die door een aardheuvel werden overdekt, zijn zeer waarschijnlijk to beschouwen als een vervanging van natuurlijke
grotten, waarin werkelijk de primitieve mensch oorspronkelijk zelf woonde en later zijn dooden neerlegde . We stellen
ons dus voor hoe die kunstmatige doodengrotten in vroegere
cultuurlanden meer beschaafde vormen hebben verkregen,
dock zich in hun primitieven vorm verder en vender over
West- en Noord-Europa hebben verspreid . Zoo beschouwd,
blijkeu ons dus die hunnebedden voor ons land als 't ware
de „Mykeensche periode" to vertegenwoordigen en moeten
ze dus omstreeks 1200 vbor Chr . worden g edateerd . Deze
hypothese wordt naar onze meening door andere feiten
bevestigd .
Er is namelijk no- een tweede type van vaatwerk uit
deze praehistorische tijden bekend, dat vooral in ZuidDuitschland zeer veelvuldig optreedt, maar verder ook over
het meer noordelijk Europa een groote uitbreiding gehad
heeft ; al komt het in ons land niet voor, tech nadert het
dicht zijn grenzen, immers in vele vondsten, in de buurten
van Luik 2), meenen we met zekerheid dergelijke typen
to herkenuen . Nu lijdt het Been twijfel of dit vaatwerk met zijn eigenaardige versiering, die het den vrij
ongelukkig gekozen naam van ,bandeeramik" heeft bezorgd, is feitelijk hetzelfde als wat we iii de oudste v6 rMykeensche lagen van Troja aantreffen . We mogen dus,
1) Hier volgen we de hypothese van S o p h u s M ii l l e r (hi zijn
Nord . Alterthumsk . en Urgesch . Europ.), die hij wel met een al to groote
zekerbeid ale waarheid verkondigt en waartegen zich zeker wel het een en
tinder last inbrengen . Toch zijn ook wij van den althans chronologischen
samenhang overtuigd, vooral op grond der ceramische verschijnselen, waarover straks .
2) Vgl . o .a . M . d e P u y d t in 't Bull . Ae la Soc. d'anthr . de Brux .
1891 en 1902 .
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naar algemeen wordt aangenomen, constateeren, dat we ook
hier met een kultuurstrooming uit het Zuiden over Europa
to doen hebben 1) .
If et verschil in karakter to sschen deze beide strooming en uit het Zuiden naar Noord-Europa moet men echter
niet uit het oog verliezen . De hunnebedden representeeren
een yolk, dat zich gelijk we zagen van 't Z.-O. langs 't Z .
en W. naar 't N. van Europa heeft uitgestrekt ; de hunnebedden-ceramiek echter, gelijk we die bij ons in het Noorden
kennen, vindt niet zijn analogien langs diezelfde baan,
doch is vrij wel tot Noordelijke landen beperkt ; we mogen
dus zeggen, dat ze zich hier ontwikkeld heeft, nadat het
yolk zelf hier was aangekomen . D. e. t. is de bandceramiek
zelf uit het Zuiden naar het Noorden gekomen en daar ze
natuurlijk daartoe vrij belangrijken tijd moet hebben noodig
gehad, is het aan to nemen dat, waar ze in het Zuiden in den
voor-Mykeenschen tijd valt, ze in Noordelijke streken tot
den tijd moet behooren, waarin in het Zuiden de Mykeensche beschaving bloeide, dus ongeveer 1500 tot 1000 v66r
Christus . Nu laten er zich echter bepaalde bewijzen voor
bij brengen dat deze „bandceramiek" uit het Zuiden afkomstig en de ,huunebeddenceramiek", de oorspronkelijk
Noordelijke verschijning, ongeveer gelijktijdig moeten hebben
bestaan 2), zoodat we de stelling bevestigd vinden, dat ook
deze laatste ongeveer 1200 v66r Chr . moet worden gedateerd .
Deze typische hunnebeddenbeschaving dan, de eerste kultuurperiode wier bestaan we met zekerheid in ons land kunnen
constateeren, moet blijkens vondsten en berichten vooral in
Drente, maar verder ook in Zuid-Friesland, in W .-Overijsel
en in 't Gooi hebben gebloeid . Slechts in Drente wordt
zij flog door hunnebedden zelf vertegenwoordigd ; dat onze
musea betrekkelij k zoo'n g eying aantal stukken uit dezen
tijd bezitten moet zonder twijfel worden toegeschreven aan
het feit dat vele dezer monumenten nog maar vluchtig
1) Vgl . G O t z e 1.1 ., K o e h l die Bandeerarnik, S c h m i d t in Durpfelds Troj a and Ilion .
2) Vgl . G o t z e Zeitschr . f. Ethnol . 1900, 239-259 . Zie ook K o en e n Gefasskunde .
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en onsy stematisch onderzocht zijn . Door een enkele proefI
crraving warenn wij i n staat ons zelf daarvan to overtuigen .
Bij werkelijk systematisch onderzoek bestaat er alle hoop,
dat er nog heel wat meer omtrent onze Nederlandsche
hunnebedden voor den dag zal kunnen komen en zeer gelukkig is het, dat roekeloos graven door onbevoegden hier
wordt verhinderd, doordat reeds sedert geruimen tijd staat
of provincie de eigenaars van deze monumenten geworden
zijn . Oppervlakkig onderzoek heeft ten onzent nog een
an dere verkeerde voorstelling omtrent deze kultuur doen
ontstaan . Terwijl toch de hunnebedden zelf eenmaal gediend hebben om ouverbrande lijken in bij to zetten, hebben
latere stammen, die voor hun urnen met verbrande overblijfselen bij voorkeur een heuveltje zochten, om deze er in
bij to zetten, daartoe niet zelden de ommanteling van een
hunnebed gebruikt ; vandaar de bij ons vaak gehoorde
meeniDg,
"n dat er brandurnen in hunnebedden gevonden
worden, hetgeen echter met alle waarneming elders gedaan,
zou strijden .
Vragen we thans naar de tweede voor ons zeker waarneembare kultuurperiode in ons land, dan zien we een
machtic,e strooming, die door geheel Europa to vervolgen
is en ook bij ons aanzienlijke sporen achterliet . Over hear
relatieve chronologie bestaat nog groote oneenigIleid, voor
zoo ver ons land aangaat kunnen we in then twist op goede
gronden partij kiezen .
We bedoelen hier in de eerste plaats de z .g. ,Schnurkeramik", een eigenaardig soort vaatwerk, dat als versiering
de indrukken van een rondom gewonden touw draagt . Het
ontstaan van dit versieringsmotief is o . i. waarschijnlijk
daardoor to verklaren, dat dit vrij dunwandige vaatwerk
met behulp van touw gevormd werd, dat, om de nog natte
klei gewonden, zijn indrukken daarin achterliet . Naast deze
groep zien we een andere zeer verwante soort optreden do
z.g. ,zone-bekers", overigens zeer op de vorige gelijkend
dock georn.eerd met smalle horizontale soms geometrisch
versierde banden, in de klei ingedrukt . Heeft de eerste
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Z.-W .- en Midden-Duitschland beperkt, de tweede wordt,
van Zuid-Italie tot Skandinavie en Engeland toe gevonden
en vooral de vermenging van beide, welke tevens hun
gelijktijdigheid bewijst, komt veel voor ; als algemeene naam
voor de geheele soort geldt veelal die van ,klokbeker", naar
den typischen vorm 1) .
We vinden dit vaatwerk bij ons in vrij groote aardheuvels, die tot graf gediend hebben . Nemen we elders vaak
waar, dat de doode daaronder in een vierkante met steenen
omzette ruimte is neergelegd, bij ons is, voor zoover de
helaas vrij g ebrekkig e berichten ons doen oordeelen, van
een dergelij ke steenomzetting geen sprake, wat trouwens
bij de betrekkelij ke schaarschte van grootere steenen in ons
land niet zoo to verwonderen is . Ook van lijken is geen
spoor meer gevonden 2), ze schijnen volkomen vergaan .
Wordt nu aan deze groep vaatwerk door enkelen, alss
G o t z e, wel eens een zeer veel hoogere ouderdom toeg eschreven, wij meenen ons bij K o e h 13) en anderen to
moeten aansluiten, die het veel later stellen . Deze bekers
toch worden vaak ook met oude bronzen voorwerpen to
samen gevonden ; ook in ons land kon ik dit een enkele
maal constateeren . Ook komen verwante stukken voor in
Italiaansche graven, die zeker niet vroeger kunnen zijn dann
de negende eeuw v66r Christus, en wat ons land betreft
wordt het door eenige zeer gelukkige vondsten no- waarschijnlijk gemaakt, dat het werkelijk betrekkelijk laat is .
Wij bezitten n .l . eenige zeer zeldzame groote stukken aardewerk van een techniek, die elders bijna alleen uit kleine
scherven bekend is en die terecht algemeen in een tijd
gesteld wordt, lien men gewoon is ,het laatste deel van
1) Voor een overzicht vgl . Correspondenzbl . f. Ethnol . enz . 1900
bl. 134 . De eerste soort in one land tot voor kort maar in een exemplaar
uit Drente bekend, is door gelukkige onderzoekingen van Mr . t e r K u i l e
voor eenige maanden ook in Twente weergevonden .
2) Bij de laatste vondsten in Twente is daarnaar een nauwkeurig
onderzoek ingesteld.
3) Corr. bl . 1898, 157 ; voor G v t z e' s vrij zwakke gronden v---l .
Corr . bl. 1900, bl . 135 .
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de steenperiode" to noemen. Onze stukken, voor 't grootste
deel gaaf, toonen nu hoe dit vaatwerk, hoewel veel grooter
en dus van een grover techniek, toch precies denzelfden
klokvorm heeft als de boven beschreven bekers en er volkomen mede verwant is . Daar nu echter deze groote stukkeu,
waarvan ons twee in Leiden en een in Utrecht bekend zijn,
brandurnen zijn geweest eu ze dus op een jongeren bijzettingsvorm wijzen, hebben we hier weder een bevestiging
van onze meening, dat deze geheele groep aan een betrekkelijk laten praehistorischen tijd moet worden toegeschreven .
Ongeveer in de eerste eeuwen na 1.000 voor Chr. werd dus
een deel van ons land bewoond door een volkstazn, die uit
het Zuiden een eigen kultuur met zich bracht en deze
over geheel Europa verspreidde, een stam, aan welken naast
steen ook reeds brons bekend was .
Voor we than s verder g aan met een volgende periode
in ons land to zoeken, zullen we in 't kort een overzicht
moeten g even van den loop der voorn aamste praehistorische
gebeurtenissen in de nu volgende tijden in Europa . We
beginnen weer daar, waar het meeste licht valt.
Zien we lang zamerhand in Europa naast steep koper
en brons in gebru ik komen
de vraag of we een bepaalden z .g. ,kopertijd" voor sommige streken moeten aannemen kan bier buiten bespreking blijven
in Griekenland
is die bronstijd werkelijk een tijd van hoogen bloei geweest . De periode toch, waarin in dat land brons het albeheerschende materiaal was, ziju we gewoon den Mykeenschen tijd to noemen en dit woord is voldoende om ons
de prachtige voudsten van S c h l i e m a n n of de wonderen
van 't eiland Creta voor den geest to brengen . Bier
verder uit to weiden over die klassieke bloeiperiode is onnoodig . Van meer belang voor ons is het to zien, hoe
van het Mykeensche Griekenland uit, een beschavingsstroom
gegaan is naar 't Noord-Westen, op zijn weg in verschillende streken een glimpj e achterlatend van die hoogere
kultuur, maar vooral in Denemarken, het land dat reeds
in de bewerking van den vuursteen zoo uitmuntte, eerst
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het nieuwe materiaal brengend en daarna ook modellen en
versieringsmotieven . Deze voorstelling lijkt ons aannemelijker dan die van een zeehandel ; de tusschenliggende verschijnselen worden er beter door verklaard . Hoe het echter
zij, in de Noordelijke landen ontwikkelde zich zeer sterk
onder Mykeenschen invloed en daardoor dus vanzelf omstreeks het jaar 1000 gedateerd, een zeer hoogstaande bronskultuur 1), die langen tijd als geheel zelfstandig beschouwd
is geworden
er is hiervan ook vaak een kwestie van
vaderlandsliefde gemaakt
maar in elk geval in haar
hoogen vlucht een zeer individueel karakter draagt, echter
vrijwel tot het Noorden zelf beperkt blijft . Daarom dus
interesseert het ons voor ooze eigen praehistorie zeer weinig
in welke perioden men then Noorschen broustijd meent to
moeten indeelen, het zijn toch alle kulturen geweest, die
buiten ons omgingen . We vermelden echter deze indeeling
hier even, omdat men zich hiervan wel eens de verkeerde
voorstelling vormt als zouden dergelijke indeelingen door
de geleerden, die ze aanbrachten niet speciaal voor bun
streek, maar in het algem een. bedoeld zijn . Dit geldt natuurlijk ook voor andere landen, als Hongarije b .v. waar
zich, al is bet niet tot die hoogte als in 't Noorden, vroeg
een aanzienlijke bronskultuur ontwikkelde . Naast die landen
met een zeer hoog ontwikkelde bronsbeschaving, stond
echter het verdere Europa nog geheel van metaal verstoken, zich uitsluitend met steen tevreden stellende . Van
de rijke mocht eens een enkel stukje naar de arme streken
verdwalen, daar bleef bet echter bij . 2)
Vanuit Griekenland in den Mykeenschen tijd is echter
ook naar Italie een stroom van beschaving uitgegaan en
daar bij die volken in Noord-Italie ontstaat nu, ongeveer
gelijktijdig aan den hoogen bloei van de Noorsche bronscultuur, een andere zeer eigenaardige bronsbeschaving .
1) Vgl. hierover vooral Sop h u s M ii 11 e r Urgeschichte en NUrd .
Alterthumsk . We wijken hier in onze voorstelling slechts op enkele ondergesohikte punten af.
2) Voor deze verdeeling in bronsrijke en -arme landen vgl . H o e r n e s'
Urgesch . des Menschen .
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Welke deze volken geweest zijn, kunnen we hier laten
rusten. Zeker is het, dat het geheimzinnige yolk der
Etruriers, waarvan we zoo veel en tech zoo weinig weten,
hier een groote rol heeft gespeeld . Dat ook van dit
Italie in zijn bronskultuur groote invloed is uitgegaan naar
de landen ten noorden der Alpen, dat er ook Etrurische
modellen zelfs naar 't Noorden van Europa gekomen ziju,
het zijn alle feiten, die buiten ons land om gegaan zijn .
Zoo had men dus in de eeuwen na 1000 een hoog
ontwikkelde, vrij zelfstandige Noorsche bronskultuur en
een beschaving in de landen in een kring om de Alpen
gelegen, waar eveneens een hoogstaand kunsthandwerk
bloeide ; het overige Midden-Europa leefde grootendeels
van den afval . Men zal zich dus moeten voorstellen, hoe
in die meer barbaarsche streken, waar het metaal nog
uiterst schaarsch was, elk stukje als een kostbaar bezit zal
zijn bewaard, zoodat vormen die in de rijke landen tot eenn
bepaalde periode gerekend worden ook hiermee gaat men
echter vaak veel to lichtzinnig to werk
daar mogelijk
nog eeuwen kunnen hebben voortbestaan . Men ziet reeds
hoe, bij een zoo verschillenden toestand in verschillende
streken, zoo'n algemeene term als ,bronstijd" greet gevaar
voor verwarring meet opleveren . Nog duidelijker wordt dit
als we ook het eind van deze periode nader beschouwen,
zooals ze volgens de algemeene leer omstreeks 700 voor
Chr . door den eersten ijzertijd, de Hallstadtperiode, zou
worden afgebroken, die dan weer ± 500 veer den la Tenetijd, den tweeden ijzertijd, zou. plaats maken, die zelf zou
ophouden met de komst der Romeinen in deze streken .
Na den hoogen bloei der bronscultuur in het Noorden zien
we deze tech daar langzamerhand verminderen, ze overleeft
Karenn bloei en duurt nog tal van eeuwen als een veel
minder hoogstaande beschaving voort . Merkwaardig is het,,,
dat we ook in het barbaarsche gedeelte van Europa, in 't
N. deel van Midden-Duitschland b.v., vooral ook vormen
van zoo'n minder hoogstaande bronskultuur zien optreden .
Terwijl nu volgens de oude theorie de Hallstadtbeschaving,
de z .g. eerste ijzerperiode, algemeen een eind aan die brons-
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kultuur zou hebben gemaakt, is het de groote verdienste
van U n d s e is bekend boek „ das Auftreten des Eisens",
to hebben aangetoond, hoe deze minder on twikkelde bronsperiode in die Noordelijke streken veel ]anger heeft geduurd
dan men vroeger meende en zelfs nog met de tweede ijzerkultuur, de z .g. la Tene beschaving samenvalt, zoodat ze kalm
heeft voortbestaan, terwijl in meer zuidelijke landen de
Hallstadt-kultuur bloeide .
De lezer zal al wel inzien hoe ontzettend weinig die
term ,bronstijd" en ook de vondst van enkele bronzes
voorwerpen voor de systematiseering onzer praehistorie
waard kunnen zijn .
We spraken reeds van de Hallstadtperiode. Waarschijnlijk
vanuit Griekenland doet ongeveer in de 9de eeuw het ijzer
zijn intocht in Italie . Daar bij de Italiers en Etruriers
en welke stammen er nog meer mogen hebben gewoond,
ontwikkelde zich nu een zeer eigenaardige kultuur, die
vooral met het brons wonderen verrichtte, maar ook het
ijzer als materiaal ging gebruiken . We kunnen deze stukken
vrijwel dateeren, immers behalve dat vondsten van Grieksch
import hier duidelijk spreken, zien we in de rijke ornamentiek en de dierfriezen waarmee het brons wordt versierd
met zekerheid denzelfden Aziatischen invloed, die in Griekenland in de 7de eeuw den grooten bloei der vazenschilderkunst
verwekt heeft . Ook aardewerk wordt in Italie in dezen tijd
vervaardigd en wel naar het model van het bronzen vaatwerk ; hoogst eigenaardig is het, hoe de scherpe metaalvormen
met hun vernauwde halzen en sterk afstekende randen
geheel in de typen der urnen en vazen worden weergevonden .
Doch niet tot Italie bleef deze nieuwe bloeiperiode
beperkt, ook haar producten gaan de Alpen over en wekken
daar een nieuw kultuurleven, waarin eveneens het ijzer
een groote rol gespeeld heeft. Dat dit ongeveer in de 7e
en volgende eeuwen moet geweest zijn, spreekt wel van zelf.
In het beroemde grafveld van Hallstadt heeft men voor
het eerst op groote schaal met deze kultuur kennis ge-

zmaakt, vandaar haar officieele naam 1). Zij volgde dus op

1) vgl. v. S a o k e n daa Graberfeld von Hallatadt ; vgl . S o p h a a
.X ii 11 e r Urgeachiohte en H o e r n a a Urgeaohichte .

255 Ae bronskultuur echter - en hoe eenvoudig dit klinkt het
wordt maar al to vaak vergeten -- alleen in die streken,
waar ze werkelijk heeft gebloeid. Dat zij b . v. in het
Noorden van Europa niet feitelijk doorgedrongen is, zagen
we reeds door _U n d s e t bewezen, de enkele vormen, die we
hier zien, zijn natuurlijk als importstukken to beschouwen .
En nog steeds was een groot deel van Europa van
hoogere kiiltuur zelfs geheel uitgesloten ; dat er ook enkele
metaalvormen van die Hallstadtkultuur zijn doorgedrongen,
het spreekt bijna van zelf ; doch ook daarop is natuurlijk
van toepassing wat we boven zagen van de bronsvormen,
,dat het niet is to zeggen, hoe lang die enkele stukken door
de barbaarsche bezitters als zeldzame kostbaarheden zijn
bewaard, zoodat dus het verschijnen van enkele van die
z.g. Hallstadt-metaalvormen voor onze afgelegen streken
. al van zeer weinig chroinologische waarde is . Ook de naam
„Hallstadt" drukt geen
algemeene tijdsbepaling uit, wij
Zn
kunnen hem voor onze barbaarsche praehistorische kulturen
niet gebruiken .
Het kwaad en de verwarring door deze algemeene
termen gesticht blijkt echter wel het meest bij een beschonwing der z .g. laatste v66r-Romeinsche periode, den
Ia Tene tijd, zoo genoemd naar een der eerste vindplaatsen 1) .
Deze periode zou volgens de algemeene chronologie de
Hallstadt kultuur hebben vervangen - wij voegen er weer
bij, daar, waar deze beide kulturen zijn opgetreden . Het
~ontstaan van deze nieuwe zoogenaamde Ia T6ne beschaving met haar rijk vormenmateriaal is nog voor een groot
deel een raadsel, zeker is, dat ook zij aan Italiaansche
invloeden to danken is en dat ze in Frankrijk, de landen
ten N . der Alpen, Z .W. Duitschland enz. n a 500 v. Chr .
optreedt. Haar verband met de Hallstadtkultuur en de verschillende andere elementen voor haar vorming zijn echter
zeer duistere kwesties ; dat Rome's kunsthandwerk hier
meer invloed heeft uitgeoefend dan men schijnt aan to
nemen, lijkt ons echter zeer waarschijnlijk . Roe dit alles
1)

Vgl . Grow, Ia Tbne .
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echter zij, de dateering van haar aanvang staat vrij vast
op grond van Grieksch-Italiaansche bijvondsten . Vast staat
verder dat ze in de hoogstaande kultuurstreken van Zuiden Midden-Europa direct aan de Hallstadtbeschaving aansluit, dat ze •deze naar het Westen toe vervang t en dais
b.v. de Galliers ten tijde van Caesar en daar vodr deze
kultuur bezaten .
Zeer eigenaardig is het vormenmateriaal van deze beschaving, zoowel van haar metaalwerk als van 't zeer
karakteristieke vaatwerk, waarin een geleidelijke ontwikkeling is waar to nemen . Meende men lang op grond
van de vormen vooral van haar wapenen en mantelspelden
een verdeeling in onderperioden met zekerheid to kunnen
aanbrengen, meer en meer komt het aan het licht, hoe
men ook hier veel to veel heeft gesystematiseerd, hoe vormen die voor de oudste golden nog in den Romeinschen
Keizertijd voorkomen en na Rein e c k e' s uitstekende
studien 1) gaat het zeker niet meer aan een bepaalde vondst
naar een enkelen metaalvorm to beoordeelen . Daarbij komt
dat ook zulke stukken in arse streken waarschijnlijk nog
lang zullen zijn bewaard, nadat ze in rijke landen reeds
lang door an dere vormen vervangen waren .
We zagen reeds dat U n d s e t er de aandacht op heeft
gevestigd, hoe in verschillende streken vormen van den z .g.
bronstijd met la Tene vormen to samen gevonden worden .
Wat hij echter verzuimde uit zijn eigen gegevens to concludeeren is, dat er naast die twee ook vaak Romeinsche
vormen worden aangetroffen, zonder twijfel to samen gevonden, zoodat zoowel die zoogenaamde bronstijdvormen als
de la Tene vormen nog tot in den Romeinschen tijd moeten
hebben voortbestaan 2). Hiermede schijnt ons de absolute
onbruikbaarheid van al deze metaalvormen voor een systematiseering onzer praehistorie voldoende aaugetoond . Het
is mogelijk dat een stukje brons, dat aan den bronstijd
herinnert, nog aan Germanen in den Romeinschen Keizertijd
1) Vgl . Afainzer Festschrift en Correspond. bl . f. Anthr. 1903 .
2) Hiervoor veel bewijzen to citeeren daartoe is het hier niet dp
pleats. Reeds in U n d s e t' s werk zelf kan men er verseheidene vinden .
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heeft toebehoord ; in hun brandurnen vinden we althaus
met zekerheid Berg elij ke stukken . Wat zou men dann aan
zoo'n stukje metaal hebben ter bepaling van eenigen datum?
Maar ook de la Tene kultuur, die volgens de algemeene
theorie door de Rom einsche moet worden afgebroken, zien
we in deze vondsten gemoedelijk naast deze laatste voortduren, ja in grafvelden uit de tweede eeuw na Chr . in
Noord-Duitschland zien we deze kultuur nog in voile kracht
heerschen en ten slotte zullen we straks ontdekken, hoe
het vaatwerk der Saksische stammen in de 4e eeuw na
Christus slechts door invloed van la Tene vormen to verklaren is. Ook hier dus weder diezelfde verderfelijke invloed
van eenn vooropgezette theorie . Men leert nu eenmaal : de
la Tene beschaving werd door de Romeinsche afgebroken,
doch vergeet daarbij dat er geheele streken van Europa
geweest zijn, die nooit zijn geromaniseerd . Is het wonder,
dat we daar die oude kultuurvormen bewaard vinden
Laten we dus ook voor het latere gedeelte der praehistorie die onbruikbare overgeleverde termen varen om
langs andere wegen ons doel to bereiken en de vondsten
uit die periode to overzien . Daarbij komt men tot zeer
verrassende opmerkingen . Die algemeen geldende praehistorische leer, die de kulturen van geheel Europa in
die vooropgestelde indeelingen in wil wringen, tracht ons
wel zeer veel to doen weten omtrent overoude volken lang
voor het begin der historie in deze streken, alle vondsten
worden in die verschillende perioden ingedeeld, doch als
men dan vraagt naar de overblijfselen die vroeghistorische
volken van Gallischen of Germaanschen stam, van wie we
zeker weten, dat ze in bepaalde streken hebben gewoond,
in die streken hebben achtergelaten, naar de rustplaats
hunner dooden, dan ,klafft eine Lucke" 1). De gulzige
praehistorie heeft voor deze volken niets meer overgelaten,
hoogstens Bunt ze hun een enkel z .g. laat la Tene stukje .
1) Ter illustratie hiervan vgl, men b .v . den overigens terecht zeer
geroemden catalogue van H e t t n e r (Trier) waar op de periode „400 -Christi geburt" (biz . 123) direct ,486-768" (biz . 129) volgt .
0. E . V 1 5
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258 -Vooral voor de streken aan den Rijn geldt deze opmerking ;
daar is het alsof allerlei volkomen onbekende stammen er
hebben gewoond, doch of de groote vijanden van C a e s a r
bijna niet bestaan hebben . Het behoeft geen betoog, dat
hier een groote fout moet schuilen, terwille van het schoolsche systeem wordt de historie veronachtzaamd .
In ons land heeft men P 1 e y t e terecht verweten, dat
hij den naam „Germaanscl ." gebruikt al s „een groote vergaarbak", waar alles inging . Het is een groote fout, dat
hij niet getracht heeft een indeeling van het materiaal to
zoeken, dat hij echter niet de algemeen geldende indeeling
heeft gang enomen, daarvoor kunnen we hem slechts dankbaar zijn.
Dat materiaal dan onzer z .g. latere praehistorie bestaat
voor verreweg het grootste deel uit u rnen in z .g. urnenvelden
gevonden, wat ligt dus meer voor de hand, dan dat we oak
hier in de eerste plaats de ceramiek tot onderwerp van
ons onderzoek maken, waarbij we bovendien nog dit voor
hebben, dat het zich wel laat denken, dat metalen sieraden
en wapenen uit den vreemde geimporteerd werden, dock
dat het broze vaatwerk op een enkele uitzondering na wel .
op de plaats zelf moet zijn gemaakt ; zijn vormen moeten
om zoo to zeggen meegekomen en gegaan zijn met de
volkstammen zelf.
Hiermede komen we dus vanzelf tot de vraag, waarmee
wij ons bij de bestudeering van onze Nederlandsche verzamelingen en daarna van de musea in aangrenzende landen
in de eerste plaats hebben beziggehouden „zijn er in de
urnen van de groote uitgestrekte urnenvelden, die verreweg
het voornaamste materiaal voor de studie onzer praehistorie
hebben geleverd, geen bepaalde typen to herkennen en is
het niet mogelijk na to gaan uit welke richting en van
welke streken dat type ons land is binnen gekomen ?" ware
dit mogelijk, dan zouden wij ons doel een goed eind genaderd zijn.
En mogelijk is het zeker, z66 zelfs, dat we verbaasd
hebben gestaan van de zekerheid, waarmee deze typen in
zeer verschillende richting to vervolgen zijn .
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Het kan hier natuurlijk slechts ons doel zijn een beknopt overzicht to geven van die verschillende urnentypen,
hun verspreiding in ons laud en hun samenhang met het
buitenland .
In de eerste plaats dan komt er in het Zuiden van
,ons land, in Brabant en Limburg een vorm voor, die men
in het Noorden to vergeefs zoekt ; een eenigszins bolle
urn, met afzonderlijken rand, vrij goed gebakken en een
e.nkele maal versierd met diep ingesneden lijnornament .
Het is hetzelfde type, dat ook in het aangrenzende deel
van Bel(A8 aa -ugetroffen, daar gewoonlijk beschouwd wordt
als to behooren tot de Hallstadtkultuurl) . Waarom deze
naam eraan gegeven wordt, zullen we straks nader zien,
-eerst zij er op gewezen, hoe ook hier weer die naam verwarrilig sticht . Immers daardoor alleen verleid, rekent
men deze urnen, volgens de boven besproken indeelingsmethode, op zijn laatst tot de 4e of 5e eeuw voor Chr .
Daarbij heeft men echter niet gezien, hoe tegen zulk eein
-dateering de bijvondsten in deze urnen gevonden, in opstand
komen . Zoowel in ons land ul . als in de omstreken van
Duisburg en Keulen zijn Romeinsche mantelspelden, ja zelfs
-eersteee -tiwsche munten eruit voor den dag gekomen ; ze zijn
dus zonder twijfel uit den tijd omstreeks Chr . geboorte 2) .
Toch is het op zichzelf volkomen juist hun den naam van
Hallstadturn to geven ; immers deze vormen komen precies
met de typen uit deze kultuur overeen, of wat meer zegt, dit
--ur-uentype laat zich laugs den Rijn naar het Zuiden vervolgen tot het in Zuid-Duitschland de streken der bloeiende
Hallstadtbeschaving bereikt . Het is onmogelijk eenig verSchil tusscheu deze stukken uit het Noorden en de erkende
Hallstadttypen van het Zuiden aan to wijzen en ook al is
,men in de Duitsche musea huiverig voor de consequenties,
men zal Loch moeten toegeven, dat hier dus blijkt, dat er
- van uit de Hallstadtkultuurlanden een strooming naar het
Noorden is gegaan, die daar, ondanks alle theorign omtrent
1)

VgI. de verschillende brochures van S t r o o b ant .

2) VgI . K o e n e n Geffisskunde . Zelf vond ik nit urnen van W e e r t

, en B e urn e in Leiden een achttal zulke fibulafragmenten .
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perioden-indeeling der praehistorie, voortbestaan heeft tot
in den Romeinschen Keizertijd . Die kultuurstrooming is
dus blijkbaar van uit het Zuiden den Rijn gevolgd ; ze
strekt zich vanaf die rivier naar het W . uit, ons Brabant
is vrijwel haar Noordelijkste punt . Zoo hebben we this
in onze Zuidelijke provincies in het begin onzer historie
een volkstam, samenhangende met een hoogere beschaving
in Zuidelij ke streken .
Waar nu on ze Romeinsche geschiedschrijvers als C a e s a r
en Tacit u s ons verhalen van een Gallische bevolking in
de landen links van den Rijn, wier rust meer en meer
verstoord werd door invallende barbarenstammen, die de
rivier overtrokken, de meer beschaafde Galliers verdreven, .
of wel zich met de bevolking vermengden, daar lijkt ons.
de hypothese gewettigd dat we in onze urnengroep, boven
besproken, de uitloopers dier Gallische beschavin g bezitten,
die in 't Zuiden tot hoogen bloei gekomen en zelfs later
geheel onder invloed van de la Tene kultuur geraakt, in de
meer afgelegen Noordelijke uithoeken hun oude Hallstadtbeschaving, al was het dan ook in armelijken vorm, hadden
behouden .
Al geven we dit laatste slechts als hypothese, Loch,
laten er zich nog meer feiten voor de waarschijnlijkheid
hiervan aanwijzen . Wanneer het immers juist is dat wein het Zuiden van ons land een uit Gallische en Germaansche elementen gemengde beschaving hebben gehad
in de eeuwen omstreeks Chr . geboorte en als we in de.
boven besproken urnengroep werkelijk de Gallische producten hebben herkend, dan zullen we in diezelfde streken
ook den Germanenurn moeten kunnen vinden . Werkelijk
nu komt hier een tweede soort voor, getypeerd door Karen
cylindervorm, al of niet met een eenigszins naar binnen of
buiten gebogen, door indrukken gekartelden rand ; ruw en
grof gebakken als ze is, is ze echt barbarenwerk. Juist om
dat primitieve in vorm en techniek zou men haar dan ook
op 't eerste gezicht een hoogen ouderdom willen toeschrij ven .
Waar zij echter ook in de buurt van Trier een enkele maal
voorkomt en daar in grafvondsten to samen met vroeg-
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Romeinsche stukken is aangetroffen, staat haar datum volkomen vast . Ook in ons land hebben we haar een enkele
maal op die wijze door Romeinsche bijvondsten gedateerd
gevonden en bij nadere beschouwing wordt het ook duidelijk dat we hier niet alleen een tijdgenoote maar zelfs een
barbaarsche namaak van Romeinsch vaatwerk hebben . Die
barbaar in de streken om Trier en bij ons, omstreeks Chr .
geboorte, kan moeielij k anders dan een Germaan geweest zijn .
Deze urnvorm dan, vooral die met gekartelden rand,
komt behalve in Brabant en Limburg ook in Gelderland
en Drente voor, waar het boven besproken belle type
geheel ontbreekt . Verder laat hij zich vooral naar het
Oosten vervolgen, zoodat we hier blijkbaar met een Germaansche stam to doen hebben, die overeenkomstig de
schriftelijke overlevering uit het Oosten ons land is binnengekomen . Deze veronderstelling wordt feitelijk zekerheid
als we oprerken hoe het oudste vaatwerk der Friezen en
Batavieren, dat der terpen en woerden, een directe voortzetting is van dezen vorm . Daar vinden we stukken in
groote menigte van een iets beter baksel doch van dezelfde
ornamentiek met den door indrukken gekartelden rand,
kortom we zien er hetzelfde vaatwerk, alleen van een iets
meer gevorderde baktechniek .
Hiermede is ons tevens een vrij zekere dateering veer
het begin dier Friesche beschaving in de terpen gegeven .
Jets later dan de urnenvelden omstreeks Chr . geboorte, zal
zij dus ongeveer in de eerste eeuw na Chr . zijn begonnen .
Zoowel dit vaatwerk der urnenvelden, als vooral de
eenigszins rijkere Oud-Friesch-Germaansche ceramiek, die
overigens ook in Holland, Utrecht 1) en de Betuwe voorkomt,
vertoont in zeer grove vormen een invloed die ons niet
onbekend is . Zoowel de cylinder- als eenige andere later voorkomende vormen toonen n.l . groote gelijkheid in het ruwe met
producten der la Tene kultuur. Blijkbaar hebben we hier dus
in de eerste eeuwen na Chr . denzelfden la Tene invloed then
we in diezelfde tijden ook in verschillende grafvelden van
1) Vooral in de Bom . legerplaats to Veohten uit de le eeuw na
Chr. is dit vaatwerk ook gevonden.
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Noord-Duitschland aantreffen 1). Merkwaardig is het hoe we
bij het vaatwerk dier Duitsche urnenvelden ook dezelfde
karakteristieke oortj es, dezelfde typische ornamenten vinden
als op ons Friesch-Germaansch goed .
De ruwe Germaan dus, de tijdgenoot der Romeinen in
ons land, stond onder een la Tene invloed, die zich in den
Romeinschen keizertijd, vooral daar, waar hij zich vast had
neergezet, als in Friesland en het Batavenland, meer en
meer deed gelden . Men zal echter opmerken hoe weinig
wij aan then naam la Tene hebben, niet alleen voor tijdsbepaling, maar ook als kultuuromschrijving . Immers dacht
men zich daarbij de hoog ontwikkelde beschaving, die uit
de vondsten der la Tene kultuurlanden spreekt, het prachtig
metaalwerk, de fijne ceramiek, dan zou men zich bij ooze
Germanen bitter teleurgesteld vinden . Metalen wapenen
ontbreken bijna geheel, been en hoot zal nog wel vaak het
voornaamste materiaal geweest ziju en daarnaast no- steeds
het steenen instrument . Over het gebruik hiervan in deze
tijden nog was reeds vroeger sprake ; we zagen hoe zelfs
de terpen en de woerden heel wat steenen instrumenten
hebben opgeleverd .
Naast het vaatwerk vinden we mogelijk nog een enkel
importstuk of erfstuk, een enkel sieraad, dat la Tene vormen
vertoont, doch waarvan, gelijk we zagen, de waarde van
weinig beteekenis is . Het vaatwerk blijft dus vrijwel ooze
eenige gids en langen tijd zien we het in de Friesche
terpen nog in zijn zelfde baksel voortbestaan naast andere
kulturen, als van de Saksers vooral, die later kwamen . Juist
het feit, dat we in de ornamentiek van dit vaatwerk zoowel.
Saksischen als Merovingischen invloed kunnen bespeuren en
dat er zelfs waarschijnlijk Karolingische vormen in ditzelfde
baksel zijn aan to wijzen, geeft ons het recht tot een lang
bestaan er van to concludeeren . Zoo heeft zich dus het
German envaatwerk, dat we zich zagen mengen onder de
bolvormige typen, wier Gallischen oorsprong wij vermoedden,
vooral in de Friesche gewesten langzamerhand onder verschillende invloeden verder ontwikkeld .
1)

Vgl . o .a . K o e n e n Gefasskunde blz . 119 .
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Keeren we echter tot de urnenvelden terug en vragen
we, of zich naast de twee bovengenoemde niet nog andere
vormen later aanwijzen, dau merken we op hoe in de meer
Noordelijke provincies, in Overijsel en Drente vooral, weer
een ander urnentype het heerschende is . Twee of als men
wil drie vormen ziju het, die dit type vertegenwoordigen,
in de eerste plaats een urn, waarvan het bovengedeelte met
het ondergedeelte een spitsen hoek vormt en daarnaast een
ovale vorm, meestal met afzonderlijken, zich naar boven
eenigniins vernauwenden, sours vrij hoogen hals ; dikwijls
is deze urn van oortjes voorzien . Behalve in de bovengenoernde streken, waar het bepaald het heerschende is, zoo
nu en dan naast de cylindervormige Germanenurn, komt
dit type ook in Gelderland en zelfs hier en daar in Brabant
voor. Zoo vinden we het b .v. in het vroeg-Romeinsche
grafveld op den Hunerberg to Nijmegen to samen met
Romeinsche stukken uit het begin onzer jaartelling . De
dateering van dit type door deze vondsten gegeve -n, wordt
nog van verschillende andere zijden bevestigd ; zoo vond
L e e m a n s b .v. een Romeinsch glazen fleschJe in een derO'elijke
urn to Vlachtwedde. Ook komen scherven van dit
n
vaatwerk een enkele maal in de Betuwsche woerden voor .
Gaan we nu ook van dit type, dat dus eveneens omstreeks het begin onzer jaartelling in ons land voorkomt,
de verspreiding na, dan kunnen we het van uit onze Noordelijkee provincies, waar het, gelijk we zeiden, in ons land
zijn centruin heeft, door Noord-Duitschiand vervolgren, van
waar het naar Saksen en Silezi6 ombuigt . In deze laatste
streken nu is deze urnvorm reeds lang bekend ; het behoort
tot een der meest besproken groepen van urnenvelden,
het z .g. Lausitzer type . Door de slordigheid, waarmee men
ook in Duitsch!"aiad bij het onderzoek dier urnenvelden is
to werk gegaan, is het zeer moeielijk, vaste punten ter
dateering to vinden . Gewoonlijk maakt men er zich vrij
wel of door deze urnen to dateeren als uit den ,broustijd"
en wel op grond va .n eenige kleine bronzen voorwerpen er in
gevonden . We zagen
b echter reeds hoe weinig het voorkomen
van dergelijke bijvondsten in zulke afgelegen streken beZ!5

r3

264
teekent en waar flu in die Lausitzer urnenvelden ook tal
van Romeinsche voorwerpen en zelfs munten zijn aangetroffen 1), daar hebben we hier slechts een bewijs to meer
hoe men zich in die termen als „bronstijd" enz . heeft verward. Ook in Duitschland ziju dus deze urnen, evenals
we dat voor ons land reeds boven zagen, in de eerste
eeuwen na Chr. to stellen.
In die tijden zien we dus naast de reeds boven genoemde verschijnselenn vooral in het Noordelijk deel van ons
land nor, een andere kultuurstrooming onze gewesten
binnenkomen door Noord-Duitschland keen, een strooming
uit de Saksische streken, die we reeds daarom alleen een
vroeg-Saksische zouden kunnen noemen . Het last zich
echter ook aantoon en, hoe de producten dezer kultuur ten
nauwste samenhangen met wat we 4en of meer eeuwen later
als zeker Saksisch kennen . We wisten n .l . reeds lang met
zekerheid, dat een bepaald soort urnen, zeer mooie, zwarte,
meest eenigszins fleschvormige stukken ., met versiering door
ingedrukte fi g wren of naar buiten gedrukte bulten, aan dezen
Saksischen volksstam ± 400 na Chr . moest worden toegeschreven, maar een raadsel was het hoe, terwijl toch zeker
vele dergelijke stammen ons land moeten hebben bewoond,
er zoo betrekkelijk heel weinig van. zulke urnen ten onzent
zijn gevonden. Dit raadsel wordt echter g eheel opgelost,
wanneer we opmerken, dat de urnen van het than s besproken type zoowel in Duitschland als bij ons in dezelfde
grafvelden worden gevonden als deze zwarte Saksische, hoe
in ornamentiek en vormen groote verwantschap tusschen
beide is aan to wijzen, hoe zelfs een enkele maal, een
urntj e in alle opzichten met de laat-Saksische verwant in een groote urn van ons type is gevonden . Zoo
warden dies alle moeilijkheden uit den we- geruimd, doordat we in deze stukken van het z.g. Lausitztype gees
voorwerpen uit een neveligen „bronstijd", maar urnen
hebben herkend van een volksstam, die in ons land in de
1) Ook de voornaamste schrijver hierover, B e h 1 a verklaart op
grond hiervan deze urnen als reikend in den Rom . Keizertijd (vgl . Urnenfriedhofe blz . 30 en 73 .
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eerste eeuwen na Chr. samenhing met een vroeger-Saksische
kultuur, die zich, gelijk de mooie producten dier bovenbedoelde zwarte ceramiek bewijzen, later meer en meer
ontwikkeld heeft . Een enkel woord nog over deze meer
ontwikkelde vormen, gelijk we ze vooral in Noord-Duitschland en ook in Engeland verspreid vinden . Bij ons komen
ze, gelijk we reeds opmerkten, vrij schaarsch voor in
-arnenvelden als in Zuidlaren of Hooghalen of bij Garderen
op de Veluwe ; d .e.t. vinden we ze in betrekkelijk grooten
6Oletale in de terpen van Groningen en Friesland, waar ze
ook grooten invloed op het Friesche vaatwerk zelf hebben
geoefend : in oud-Friesch-Germaansche techniek en baksel
zien we niet zelden deze nieuwe vormen optreden .
De vraag is nu echter, hoe konden deze vormen zich
op deze wijze uit ons vroeger besproken Lausitzer type
ontwikkelen . Het antwoord hierop geeft ons weder een
eigenaa,rdig kjjkje in de verwarring door de heerschend .e
begrippen gesticht. TerwijI men toch leert, dat de z .g. la
Tene invloed door het verschijnen der Romeinen in deze
gewesten ophoudt, zien we duidelijk in de slanke, mooie
vormen, de sierlijke flesschen en schalen dezer Saksers omstreeks 400 na Chr . den invloed van de Tene kultuur . Vergelijking van echte la Tene stukken met deze urnen laat
geen twijfel over . Wel verre van omstreeks het begin onzer
jaartelling to verdwijnen, heeft die z .g. la Tene kultuur,
ggelijk we trouwens ook reeds vroeger zagen, in onze Noordelijke streken voortgeduurd om hier in de ontwikkelde
productenn der Saksische stammen zjjn hoogtepunt to bereiken .
In deze m ooie zwarte urnen dus en in de vroege Saksers
van straks, za(-)-en we bet vaatwerk, dat deze stammen gebruikten om er hun dooden verbrand in bij to zetten . Er
kwam echter ook een tijd, dat bij dat yolk de lijkverbranding
voor de begrafenis ging plaats maken onder christelijken
invloed . Voor den archaeoloog is meestal zulk een verandering geen verbetering ; hij verliest er bet belangrijkste
materiaal door, de ceramiek in gebruik bij de doodenverbranding, en wat hij er voor in de plaats krjjgt, is gewoonlijk veel minder goed bewaard of veel moeielijker dateerbaar
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dan dat vaatwerk . In de Friesche terpen nu zien we als
't ware deze verandering voor oogen . We zien er nog
dezelfde soort vaatwerk als gave geplaatst bij of in lijkkisten uit holle boomen vervaardigd ; het is to verwachten,
dat bij een systematisch onderzoek van een terp juist op
dit punt meer licht zal worden verspreid . Overigens kunnen
we reeds constateeren, hoe oak dezelfde soort kralen hier
in lijkkisten gevonden wordt, welke in I3ooghalen b .v.
nog in Saksische brandgraven voorkomt . Zoo zien we dus
bij de Saksische stammen, die Friesland bewoonden, nog
datzelfde vaatwerk in gebruik, al was het dan in minder
fijnen vorm, in een tijd, dat ze reeds hun dooden begroeven .
Later verdwijnt deze soort vaatwerk geheel, en we
zouden dan ook met onze Saksische stammen het spoor
bij ster raken, deden ons niet vooral vondsten in Duitschland een andere soort als zeker laat-Saksisch vaatwerk
kennen . Eenmaal als zoodanig herkend, brengt het ons
weder tot verscheidene vrij zekere conclusies, die weder
menig verschijnsel kunnen ophelderen .
In het museum van Osnabr-iick bevinden zich o . a. de
voorwerpen in burchten in d e buurt opgeg raven 1), blij kens
wapenen, kralen enz . ongetwijfeld ongeveer nit de 6e eeuw
en toebehoorende aan een ontwikkelden volksstam, die g een
andere als de Saksische kan zijn geweest . Onder deze voorwerpen nu zien we vele stukken van ceramiek, meestal in
scherven, een typisch hard gebakken vaatwerk met zeer
eigenaardig geprofileerde randen en van onderen geheel
rond, zonder standvlak, waardoor dit vaatwerk vaak de
naam van kog elpotten wordt g egeven . Ook bij ons wordenn
dergelijke stukkeu, wier Saksische oorsprong bovendien nog
bewezen wordt door het feit, dat ze ook in Saksische ,urneuvelden gevonden zijn, over het geheele land verspreid gevonden .
Bepaalde Saksische nederzettingen, door dit vaatwerk g etypeerd, viiiden we vooral weer in de terpen in het Noorden
to midden van andere overblijfselen. Onvermengd Saksische
nederzettin gen zijn ons tot nog toe slechts zeer enkele

1) Vgl. S c h u c h a r d t in de Mittheil . d . histor . Verein . Hannover XIV .
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z, g. „heemsteden" ten Zuiden van Groningen, waarover
Pleyte en Hoofd v . Iddekinge zoo vaak spreken .
Vooral deze laatste schijnt op dit punt vrij sterk zijn phantasie to hebben laten werken . Hij spreekt van paalwoningresten in het Zuiden van die provincie en reeds dat woord
alleen voert ons naar vroege praehistorische -tijden terug .
Wat zijn nu echter die „heemsteden" ? Bij onderzoek in
de buurt van Paterswolde bleek mij na veel navragen, dat
daarmede de eilandjes in den uitg eveenden Paterswoldeschen
plas bedoeld werden . Bij het uitvenen schijnt men deze
eilandjes to hebben laten staan, omdat het veen daar
door een laag vette aarde bedekt was . Een kleine Braving maakte het reeds aanstonds duidelijk, dat die laag
vette aarde, vermengd met scherven en andere resten
niets anders was als de overblijfselen eener nederzetting,
terwijl vergelijking van de door ons gevonden scherven
aantoonde, wat ook reeds de vroeg ere vondsten, hoewel zeer
oud en dus weinig betrouwbaar, deden vermoeden, dat we
hier een Saksische nederzettin g, geen oude praehistorische
paalwoning en dus, b adder g evonden . Nu laat het zich
verder bewijzen, dat die bevolking betrekkelijk lang in deze
streken moot hebben gewoond, immers aan den eenen kant zijn
er in grafheuveltjes dicht bij deze Paterswoldesche meren
stukken van dergelijk Saksisch vaatwerk met brandresten
voor den dag gekomen, die zeer grof en ruw, waarschijnlijk
vrij vroeg zullen zijn, maar aan den anderen kant zijn er
uit diezelfde heemsteden ook nog laat-Karolingische scherven bekend .
De zeer eigenaardige techniek van dit Saksische vaatwerk doet ons ook nog eenige andere beschavingsproducten
van dit yolk kennen . Het Leidsch museum Loch bezit uit
deze streken een stuk aardewerk in den vorm van een hut ;
de techniek van dit aardewerk laat geen twijfel over, of het
stuk is van dezelfden Saksischen oorsprong, zoodat de veronderstelling gerechtvaardigd is, dat we hier het model
van zulk een primitieve Saksische woning voor ons zien en
verder zijn er eenige bootjes van dezelfde soort aardewerk

268
bekend, die om. dezelfde reden zeker niet anders kunnen
worden beschouwd als toebehooread aan denzelfden volksstam .
Zoo kunnen we ons dus van dit yolk althans een eenigszins
uitvoerig er beeld vormen, van zijn woonplaatsen op kunstmatig opgehoogde plekken in het veen, in hutten van
primitieven bouw, van zijn bootjes met eigenaardigen kiel
en achtersteven ; eenn armelijke beschaving was het, zeker
slechts to beschouwen als een uitlooper van een hoogere
kultuur, die elders dergelijke stammen moeten hebben bezeten . Ret vaatwerk van dit yolk, de typische kogelpot
zien we in meer volmaakten vorm in de Karolingische
ceramiek voortleven .
V66r then tijd zien we echter nog een andere machtige
strooming ons land binnen komen . Over deze, de Merovingische kultuur, niet slechts door zijn vaatwerk, maar nog door
tal van andere producten gekenmerkt, kunnen we hier kort
zijn, ze behoort reeds meer tot , het gebied der historie . Op
tal van plaatsen, vooral in de Zuidelijke helft van ons land,
zijn zulke Fraukische vondsten voor den dag gekomen,
waaronder de eig enaardig e spitsbuikig e urntj es met ing edrukte
hg wren versierd, of de iets latere meer grove potten en
kannen, die zich g eheel a an de late Rom einsche ceramiek
aansluiten en zelf weer als 't ware een overgang vormen
tot het Karolingische . In het Noorden van ons land zijn
de eigenlijke Frankische stukken, althans wat het vaatwerk
betreft, zeldzamer ; vooral is het daar de invloed op de
ornamentiek der Friesch-Germaansche stukken, die van
de Frankische beschaving getuigt . Voor deze beschaving
is ons het vaatwerk als gids bijna overbodig geworden .
Ret Frankische ijzerwerk, het glas, de producten van been,
spreken alle voor zichzelf, kortom we hebben hier reeds
een terrein betreden, dat al bijna niet meer tot ons onderwerp behoort. Ook over den overgang van het Merovingisch
op het Karolingisch, dat in zijn dadelijk herkenbaar, bijzonder hard gebakken vaatwerk ook nog aan Saksers, Friezen
en vooral aan Romeinen ontleende elementen in zich vereenigt, kunnen we hier verder zwijgen .
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Evenmin kan in dit kort bestek uitvoeriger sprake ziju
van de kultuur der Romeinen, gelijk die ons telkens en
telkens weer vaste gegevens ook voor onze vaderlandsche oudheden aan de hand deed en dikwijls het eenige
licht was in de duisternis. Wat vooral bij ooze Oostelijke
naburen op dit gebied der Romeinsche beschaving in de
Europeesche gewesten is verricht, is verbazingwekkend . Door
fijne detailstudie en systematische opgravingen is het gelukt een z66 nauwkeurige chronologie der Romeinsche
producten van kunsthandwerk vast to stellen, dat een enkel
scherfje ons dikwijls in staat stelt op een enkel tiental van
jaren na nauwkeurig den ouderdom van een vondst to bepalen .
Waar ook ons land een enorm groot materiaal bezit van
zulke Romeinsche voortbrengselen, daar zullen wij ons dus
in de eerste plaats in aansluiting met de in het buitenland
gewonnen resultaten, hebben to vergewissen, wat reeds bij
ons is gevonden in de verschillende Romeinsche nederzettingen, die daartoe ieder afzonderlijk een onderzoek eischen .
Laat het zich verwachten, dat op deze wij ze langzamerhand
het beeld dier Romeinsche kultuur in ons land voor onze
oogen zal verrijzen, voor we zoo ver ziju zal er nog heel
wat arbeid moeten geschieden .
Zoo is het dus gelukt, nadat we de oude theorien over
de indeeling der praehistorie hadden laten varen, aan de
hand van het oude vaatwerk en voorgelicht door de klassieke, vooral de Romeinsche archaeologie onzen weg to
vinden door het duister onzer Nederlandsche oudheden .
Dat onze voorstellingen nog in vele opzichten uitbreiding .
en rectificatie zullen hebben to ondergaan, we zijn er van,
overtuigd ; toch vertrouwen we, dat ze in hoofdzaak zullen
blijken de juiste to zijn .
Gaan we nog eens in het kort de verkregen resultaten
na, dan zagen we, hoe behalve mogelijke sporen van een
zeer vroegen onbeschaafden volksstam, wie zal zeggen hoevele
eeuwen voor onze jaartelling in Zuid-Limburg gevestigd, .
de oudste bewoner van ons vaderland de bouwer der hunnebedden is geweest, waarschijnlijk omstreeks 1200 voor Chr .
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Steen was het materiaal, waaruit hij zijn instrumenten vervaardigde, doch een betrekkelijk hoog kunstgevoel deed hem
zijn vaatwerk op zeer aantrekkelijke, bijzonder eigenaardige
wijze versieren . Hoe hij daar woonde in Drente, ZuidFriesland, Overijsel en 't Gooi weten we niet, zijn dooden
- legde hij neder in de grafkamers uit kolossale steenen . gebouwd en overdekt met een mantel van aarde . Die kamers
zijn het geweest, die ons zijn vaatwerk en steenen wapens
bewaarden . Waarschijnlijk uit het Z . in ons land gekomen en samenhangende ook met de voorhistorische
bevolking der klassieke landen, is hij verdwenen op een
wijze die zich niet meer last beschrijven .
Op hem volgde een geheel andere volksstam, die zich
van uit het Zuiden over een groot deel van Europa had
uitgebreid, de eigenaar der klokbekers, die zijn dooden begroef onder hooge, kunstmatige heuvels, somtijds in dat graf
een enkel stuk van zijn kunsthandwerk achterlatende . Ook
dit yolk, dat we omstreeks 800 in ons land meenden to
moeten dateeren, bezat voornamelijk steen als materiaal
voor zijn wapenen en instrumenten, dat het echter ook
reeds brons kende, waarschijnlijk als kostbaar import artikel,
staat vast op grond van een enkele grafvondst in Gelderland, waar het zich behalve in Drente en Overijsel vooral
had neergezet. Zeer waarschijnlijk zullen we er dus ook
enkele zeer ouderwetsche bronsvormen, los gevonden, aan
moeten toeschrijven . Dat dit yolk waarschijnlijk een enkele
maal ook zijn dooden verbrand heeft, zag en we boven
eveneens .
Waarschijnlijk een paar eeuwen voor ooze jaartelling
kwam er wederom een geheel andere stam ons land binnen .
Althans in beschaving was doze verwant met die volken,
die ± 600 voor Chr. in de landen ten N. van de Alpen
de bloeiende kultuur bezaten, die wij met den naam van
Hallstadt plegen aan to duiden . Zien we in die Zuidelijke
landen die beschaving omstreeks 400 v. Chr. door een
nieuwe, de la T6ne genaamd, afgebroken, in ooze streken,
waar we uit den aard der zaak slechts uitloopers dier groote
Hallstadtkultuur vinden, duurde zij voort minstens tot in
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de eeiiw na Chr . geboorte . Was bet ook hier bet vaatwerk
en zijn bijgaven, dat ons op bet spoor bracht van deze
-feiten ; zeer waarschijnlijk zullen we ook eenige afzonderlijk
gevonden bronzen voorwerpen als een enkel zwaard van
,een bekend Rallstadt type met dezen volksstam in verband
moeten brengen . Overigens heeft ook deze zich nog hoofdzakelijk van steenen werktuigen en wapens bediend ; gelijl-k
ons de vondst van zulke voorwerpen in of bij hun urnenvelden met hun lage heuveltjes, die de urnen met brandresten bedekkein ., bewezen heeft . In dezen volksstam, then
uitlooper van een hoogere beschaving in bet Zuiden van
Midden Europa vermoedden wij bet Gallische element in de
bevolking van ons land in die oude tijden to hebben weergevoiade.u .
Als Germaansche bestanddeelen d ier bevolking zagen
we kort voor en na Chr . verder twee 'stroomingen uit bet
Oosten tot ons komen, de eene met haar centrum meer
Zuidelijk, de tweede vooral in bet Noorden . De eerste,
gekenmerkt door haar ruwe cylindervormige urnen, vinden
we spoedig terug in de kultuur der Germaansche bevolking
van Friesland, Holland en de Betuwe . Bij deze bevolking
zagen we dat bet Germ anenvaatwerk hoe langer hoe meer
under den invloed komt der z .g. la T6ne kultuur, die zich in

deze Noordelijke streken nog verscheidene eeuwen na Chr .
heeft doen gelden en welke we ook in de Germanenbeschaving, gelijk die uit tweede-eeuwsche urnenvelden in NoordDuitschland tot ons is gekomen, weder vinden . Ook deze
Germanen hebben zich in de eerste tijden althans nog
vooral van steenen wapenen bediend, waarnaast we bij hen
slechts een enkelen la Une metaalvorm of een enkel
stukje Romeinsch import waarnemen . Vooral in Friesland
on de Betuwe blijkt ook nog hun verdere ontwikkeling op
ander gebied van kunsthandwerk, in de eerste pleats de
bewerking van bet been . Daar bet ons echter nog niet
mogelijk schijnt to scheiden, wat aan hen en wat aan latere
Franken b .v. is toe to schrijven, kunnen we hier niet verder
over uitweiden .
Als tweede Germaansche strooming zagen we den
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vooral in de N . 0 . provincies de stammen ons land binnen
komen, die, samenhangend met een beschaving in Saksische
landen, een urnentype met zich meebrengen verwant met
het z .g. Lausitztype. Deze vroeg-Saksische stammen bezaten
nog vooral een met een oude bronsbeschavin g verwante
kultuur, waaronder zich enkele elementen van de la
Tene beschaving hadden gemengd, terwijl ook zwakke
Romeinsche invloeden merkbaar waren. We zullen dus de
zeer weinige late bronsvormen en de nog veel schaarschere
la Tene stukjes, welke in de streken waar blijkens de urnenvelden deze vroeg-Saksische beschaving heeft geheerscht,
op zich zelf gevonden zijn, ook aan haar moeten toekennen. Ook in deze stammen hebben wij tijdgenooten to
zien van de eerste Romeinen in ons land .
Na den bloei der Romeinsche beschaving in onze gewesten over welke zelf wij niet verder konden uitweiden,
zagen we naast de zich meer en meer ontwikkelende Saksische
en Friesch-Germaansche kultuur de Merovingische Franken
in deze streken heerschen en met hun veelzijdige productie
invloed oefenen op hun medebewoners . Zeer mooi zijn
bepaald de nog bewaard gebleven voorwerpen van smeedof beensnijkunst, van glas en bronswerk, die gedeeltelijk
als Romeinsche erfenis, gedeeltelijk als nieuw element uit
het Oosten van Europa tot ons gekomeu, getuigen van
een nieuw, bloeiend kunstleven, dat dan vooral in de tijden
der Karolingische beschaving, gemengd als deze was uit
Germaansche, Saksische, Merovingische en laat-Romeinsche
elementen, zijn hoogtepunt bereikt .
Het aldus verkregen schematisch overzicht over de
vroegste bewoners van ons vaderland zal natuurlijk meer
en meer volledig kunnen worden : elke nieuwe vondst op
zijn plaats gebracht in het boven opgestelde schema is
wederom een authentiek bericht meer .
Op deze wijze zal dan ook de archaeologie de meest
vaste bodem kunnen worden voor anthropologisch onderzoek
van onze vroege voorouders, waarvoor zij feitelijk ook aangewezen is . Immers dit heeft zij voor op alle andere
wetenschappen, die tot dat onderzoek medewerken, dat zij
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alleen materiaal bezit uit den tijd zelf, waarin die volksstammen leefden en dus tot het meest exacte onderzoek in
staat is, waar anderen tot hypothesen hun toevlucht moeten
nemen . We hooren ons reeds toevoegen : „en de medicus
dan, die de resten der menschelijke lichamen bestudeert P"
Voor zoo ver deze door studie van onze eigen lichaamsvormen ons verder weet to brengen, kunnen we slechts als
leek eerbiedig toeluisteren . Tegen de vaak gehoorde
meening, dat ook hij gegevens uit die oude tijden zelf zou
bezitten, moeten we echter opkomen . Van de allervroegste.
bewoners van ons land, die hun dooden in hunnebedden
of onder heuvels begroeven, is niets in ooze verzamelingen
aanwezig ; waarschijnlijk is ook zoo goed als alles vergaan .
De daarop volgende stammen hebben tot den christelijken
tijd toe hun dooden verbrand ; de verbrande resten, fijn en
verteerd mogen nog eenige waarde bezitten, vorm en of
meting van het geheel, waartoe ze behoorden, is er niet
meer aan to herkennen . Op een enkele uitzondering na,
behooren bij ons geraamten of gedeelten ervan, die nog
over zijn, tot betrekkelijk latere christelijke tijden . De
meening dat dit anders zou wezen, berust wederom slechts
op verwarring en generaliseering ; omdat men in sommige
streken van het buitenland uit lijkgraven zulk materiaal
kent, neemt men zonder onderzoek aan dat dit bij ons ook
aanwezig zijn moet . Gesteld echter men vond werkelijk dergelijke voorhistorische geraamten, hoe zou men dan, alvorens,
zijn onderzoek aan to vangen, kunnen constateeren tot
welken tijd zij behoorden, wanneer men niet op grond
van bij vondsten dit vast kon stellen, en dus eerst bij de
archaeologie om inlichtingen aanklopte .
Ter illustratie van wat we hier zeiden diene een niet
onvermakelijke uiting van verontwaardiging in een opzettelijke studie over de Anthropologie van ons land in eenn
onzer groote bladen van 23 Mei jl ., waarin de schrijver,
sprekend over het opgraven van Romeinsche oudheden to
Nijmegen uitroept : „Hoe (is) de ligging der graven ; want
ook hieruit zijn gevolgtrekkingen to maken . En bovenal
wie (waxen het), d.w.z. tot welken volksstam behoorden ze
0. E. Y 1 5
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blijkens de anatomische kenteekenen van hun gebeente .
Wat is er voor de wetenschap gewonnen als men een pear
potjes en speerpunten uit den grond haalt en naar het
museum brengt en het gebeente van een doode naar alle
richtingen verstrooit en de aarde omwoelt tot elk spoor
van het graf verdwenen is?" Wanneer men nu weet, dat
het hier bij deze Romeinsche vondsten in Nij megen natuurlijk slechts brandgraven geldt met onherkeubaar verbrande
beenschilfers, die echter zuinig in de urnen worden bewaard
en dat men die brandkuilen en hun inhoud slechts kan
determineeren naar „die paar potjes", wier afkomst en
datum zich op een enkel tiental van jaren na nauwkeurig
laat vaststellen, terwij 1 er natuurlij k van een graf, een
ligging enz . gees sprake zijn kan, dan behoeven we hier
niets meer aan toe to voegen .
Men versta ons wel en zie in het hier geschrevene
geen depreciatie van het vele, dat anderen langs anderen
weg op het g ebied der Nederlandsche an thropologie meenen
to kunnen tot stand brengen . Juist zouden we er op willen
wijzen hoe onze resultaten in vele opzichten treffend overeenkomen met wat reeds op andere gronden omtrent den
loop onzer vroege bevolking is geconstateerd . Alleen legden wij er den nadruk op dat de archaeologie, omdat zij
speciaal met de gegevens uit den tijd zelf, waarover zij
handelt kan werken, de leiding zal moeten hebben en behouden. Dat ze daartoe ook voor ons land in staat zal
wezen, we hopen het in onze boven gegeven uiteenzetting
voldoende to hebben aangetoond .

VERZEN
DOOR

U. E . V.

IK STOND BIJ 'T OPEN VENSTER .
Ik stond bij 't open venster en ik zag
De maneschijf, die aan den hemel stond
Zoo stil en glanzend, dat het mijn verstand
Te boven ging . Ik zag op blauwen grond
De wolkjes in het maanlicht henen glijden .
Ik zag de witte nevels op de weiden,
En op de vijvers voor het huffs. 1k zag,
Den vrede glanzen van dat verre land,
Waar maanlicht eon is met gevoel en klank.
Indien de zoete blijheid van dat blanke
Mysterielicht tot vrede werd in mij
En niet tot onrust, hoe ik zou verklanken
Dien Julinacht in liederen zoo blij,
Dat ieder naar mij luisterend zou trillen
Van onrust, bevende van droefenis
En onbegrepen heimwee naar dat stile,
Vredige land, waar geen verlangen is.

MAANLICHT .
Mijn kamer, waar ik argeloos
Daar straks kwam binn en loopen,
Verlangende alleen to zijn,
Waar ik mij veilig dacht,
Was mij door 't felle manelicht
Ontvreemd dat door het opengeslagen venster binnenkwam
Uit klaren zomernacht .
Mij was die vreemde witheid van
Mijn maanverlichte kamer
Zoo pijnlijk, o, zoo pijnlijk ! dat
Ik liefst wat schreien zou
Om dat meedoogenlooze licht

Dat hard als met eenn hamer
Geslagen had elk fluisterend ding,
Dat voor mij spreken wou .
O, dat gewetenlooze licht !
Dat rustig ligt to slapen
Op 't koele bed, waar ik zoo graag
Mijn hoofd verbergen ging,
En dat mijn lieve kamer in
Een lichtgrot heeft herschapen,
Waar ieder ding mij vreemd en koud.
En zwijgende ontving.

SONNET.
Gelijk een kind aan moeders schoot, dat wel
Haar zonde voelt en wel haar schuld berouwt,
Oproerig soms het hoofd gebogen houdt
In koppig zwijgen, tot het strafbevel
Der moeder klinkt, dan heft het kindj a snel
De oog en op, dan spreekt het kalm en stout
„Dat wou ik juist", opdat de straf beschouwd
Mocht worden als een zelf gekozen spel . . . .
Staande voor God in tijd van tegenspoed,
Heeft z66 mijn ziel nu 't trotsche hoofd geheven,
En hoog en rustig gaande door het leven,
Tot God gesproken : ,Vader het is goed" . . . .
Vergeef mij, o mijn ziel, indien ik even

Om zooveel dwazen trots glimlachen moet.

HEB MIJ LIEF, GELIJK IK BEN .
Ik zou tot al mijn vrienden willen gaan
Ook wel tot hen, die niet mijn vrienden zi j n
En vragen : Heb mij lief, gelijk ik ben
En stel aan mij geen eischen. Zie ik kan
Niet onderhoudend praten, niet gevat
Of geestig zij n, en niet vertrouwelij k
Vertellen van mij zelf of van mijn ziel . . . .
Wat zouden we ons vermoeien voor elkaar .:'
Laat mij maar zwijgend naast U zitten, stil
Verdiept in eigen werk, eigen gedachten .
Of -- als gij praten wilt
spreek gij tot mij .
Ik zal wel luistren, als gij vriendelijk
Met lichten kout mij on derhouden wilt,
Wet lachen om de grappen, die ge zegt,

Wel ernstig kijken, als ge hoog, of diep,
Of
ijdel praat van al to diepe dingen
En heusch niet spotten als uw ern st dan dwaasheid
Of als uw diepte oppervlakkig wordt . . . .
Maar als ik dan zoo zwijgend zit, en . luister
Naar uw gesprek
of naar het klokgetik ---Of 'k laat de stilte ruischen om ons heen,
Die ruischt zoo pretig, als de menschen zwijgen
Ads 'k mij dan blij in uw nabijheid voel,
Dan zou ik willen vragen, en de stilte
Of ons gesprek
verbreken met mijn vraag
„Zeg, zijt ge ook blij, dat ik hier naast u zit?"
Spraakt gij dan „j a", dan zei ik zacht : „Ik ook" . . . .
En dat was alles, wat ik weten wou
En al, wat gij van mij behoeft to weten .

NIEUWE BOEKEN
DOOR

G. F. HASPELS.

J . d e M e e s t e r. Geertje. 2 dl . Bussum, C . A . J . v a n D i s hoeck 1905 .
G u i d o Gezelle. Uitstap in de Warande . 5e uitgave .
Amsterdam, L . J . Veen .
Richard de Cneudt . Geluk . Amersfoort, G . J . Slot houwer .
Jos . M . van Mens. Johan. 's Gravenhage, -,Nlartinus Nijh off 1905 .
F r a n s Hull em an. Stadsmoischen . Amsterdam, van Ho 1 .
kema en Warendorf.
F r a n s Coe -nen . Burgenneizschanz . Rotterdam, W . L . en J .
Brusse 1905 .
Stij -n Streuvels . Stille Avonden . Rotterdam, Aleinaert
Boogaerdt Jun . 1905 .
Lode Baekelmans . Ravenlichtjes. Bandteekening van Bug .
van M i e g h e m . De Nederlandsche Boekha7adel, Antwerpen, v a n
Holkema en Warendorf, Amsterdam.
J . E v e r t s Jr . Catastrophen. Bandversiering van H e r m a n
Teirlinek . -- Bussum, C . A . J. van Pishoeck 1905 .

Witte bladen to zien zwart worden, doode stukken
papier to zien levend worden, ze to hooren zeggen ooze
gedachten, zekerder sours en massiever dan wij ze dorsten
formuleeren, is been kleine weelde . Een weelde niet to
koop, ook door den rijksten rakker niet, nosh to erven,
ook niet door den correctsten aristocraat wiens voorvaders
reeds reden aan de spits van kruistochten, maar een zuivere
gratie Gods, en evenzeer 't meest-zelfverdiende bezit. Een
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zeer dare weelde, waarvoor men veel moet betalen, soma
zijn levee moet wages, zijn tien levens als God die geeft .
Want 't gebeurt wel dat voor die bladen zwart werden,
ze rood zijn geweest, geschreven met bloed, niet met dooden,
walgelijken inkt, maar met warm, zoet bloed . En wat is 'r
duurder
Aangenomen dat dit geldt van poezie, ook van
zelfg ezegd proza
van kritiek clann toch niet ?
De juistheid dezer tegenwerping schijnt onbetwijfelbaar. Want 't zich verdiepen in kunst, ze naspeuren in
wording en ontplooiing, haar spraak vernemen en vormen
aauschouwen, haar waarde bepalen en die uitspreken is
Loch oneindig lichter dan zelf kunst scheppen ! Dat schijnt
zoo, dat is zoo, en toch . . . .
Kritiek die, behalve aan waardeering van anderen, ook
aan zelfbezinning doet, moet 't zich zoo moeilijk waken .
Haar weelde : 't doode blad to doen zingers van haar verrukkin g over 't werkelijk schoone, of to doen aanklagen het
valsche en misleidende is een niet mindere, al is ze 'n andere,
dan die der scheppende kunst . Omdat ze weet dat haar
weelde zoo licht wordt een gestolen weelde . Door zooveel
met de schoonheid toch om to gaan straalt er licht iets van
der schoonheid glorie op haar neer, en de menschen onderscheiden ze wel dat haar ontleende, van buiten aangebrachte
glorie een andere is, dan de door scheppende kunst zeifontvangene en naar buiten liitgestraalde ? Als herauten
gaan de kritici uit voor de koningen, de kunstenaars, en
schenkt 't haastige yolk niet gemakkelijk alle beschikbare
belangstelling aan den heraut weg, nog voor 't den koning
en ze
zag ? Want al die vele en dikke boeken to lezen
zijn veel en dik
daarvoor heeft onze mensch geen tijd,
onze mensch vooral die is partijwezen . En toch vooral die
partijmensch moet op de hoogte zijn, en ziet uit naar de
kritiek, die hem in 'n hap en 'n snap zal zeggen wat hij
van die nieuwe boeken to wachten heeft voor zijn partij -en hoe die veld wint . Welk een welkome en dankbare
taak heeft de kritiek hier, en hoe gemakkelijk is 't haar
den roomsche, den socialist, calvinist, of zoo, to bedienen !
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Z.te peuteurt eenvoudig uit een werk naar voren wat antiroomsch enz. is, belicht dat scherp en zegt ferm : „hoe
belachelijk onecht ! Zie, een kind van zeven jaar kan zien
dat dit valsch is ! Maar 't moest wel misgaan, gegeven dit
uitgangspunt. Wie verkeerd begint, kan niet goed eindigen .
Jammer voor 't groote talent, dat dreigt verloren to gaan !"
Daarna even scherp dat talent belichten, citaat op citaat
geven, den kritieklezer in verbazing brengen en eindigen
met 't knaleffect : „dit alles is zoo buiteng ewoon prachtig
dat de schrij ver verdiende roomsch enz . to wezen !" Hoeveel
heeft zulke kritiek dan niet bereikt ! Vooreerst : vrede met
en dat is vooral geen kleine als de schrijver
den schrijver
op zijn beurt ook aan kritiek doet . Want deze is tevreden
met den lof hem rijkelijk gegeven, en dat hij niet-roomsch
Benz . is moist hij allang, en hij vindt 't wel kneuterig dat
de kritiek daarover zoo van leer trok : jedes Thierchen hat
scm Pl aisirchen ! Ten tweede : vrede met haar lezers . Want
hun part ij honger, en then voelen ze als 't echtste in hen,
is voldaan, onderdehand van die lange citaten, als van een
smakelijk nagerecht, smullende, en, ongeschokt in hun
geloof aan 't zalig gebrek-aan-tijd, kunnen ze nu frischweg
meespreken over dat nieuwe boek, dat ze kennen nit die
voortreflelijke kritiek . En ten derde : vrede met zich . . .
ai, neen : g een vrede met zich zelf heeft deze kritiek, als ze
tot zelfbezinning komt en op zich 't woord moet toepassen
,,wat baat het der kritiek zoo ze aller goedkeuring gewint,
maar schade lijdt aan haar eigen waarheidszin
Kritiek kan 't zich dusdoende op honderd manieren
to gemakkelijk maken . Zoo, om er bv . nog een to noemen,
als ze uitg aat van den stelreg el : wat het goed doet, is
goed . Is dat ook niet haar zuiverste maatstaf ' Dan is ze
ver van kleiuzielige partijdigheid, die alles ijdel, onbetrouwbaar, zoo Diet wordende leugea noemt, wat niet in 't partijgeloof past, en, tegelijk verdiept ze zich met toewijdingsvolle objectiviteit in het to kritiseeren werk, daaruit zelf
haar maatstaf nemend . Onderwijl is ze ook zeker van
succes, niet natuurlijk bij de heetgebakerde partijgangers,
maar des to meer bij de koele levensaanschouwers, die, ook
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to ernstig leveud onei tijd to hebben voor die vele en dikke
boeken, toch willen weten hoe hoog of laag 't leven genoteerd staat in de kuust
en bovenal, bovenal bij do
kunstenaars, die hier niet bekeken worden door een theorie -bril van buitenaf, maar wier kunnen, wier kunst g emeten
wordt aan hun eigen willen . Zoodat deze kritiek
zoodat deze kritiek, bij zelfbezinuing, zich flog meer schaauit
over haar werk . Want de kritiek is er juist om de anarchie,
die elke levensuiting gelijk recht toekent, to weren ; de
kritiek is er juist om normen en grondlijnen in de kuust
op to spores en vast to leggen
en deze laatste kritiek,
ware ze mogelijk, zou zijn de bereglementeerde auarchie .
Onmogelijk is ze, want elke kritiek ondergaat niet slechts,
maar reageert ook op elk kunstwerk . En ware ze mogelijk,
dan wend ze 'n automaat van waardeerinig, een evangelie
voor de eendags-kunst, en daarom 'n vloek voor de onsterfelijke kunstwerken .
Ik wil maar zeggen dat kritiek 't zich moerlijk moet
waken, en zij, na nauwgezetten arbeid, allicht even weinig
tevreden zal zijn over hear werk, als de conscientieuse
kunstenaar met het zijue . Maar het weinige, gevonden met
veel zoeken, is haar oueindig meer dan 't vele, bereil t
door aanweuding van een maniertje .
'n Breed-opg ezet en in de onderdeelen nauwkeurig uitgewerkt verhaal is J o h . d e M e e s t e r' s Geertje, een
roman in vijf boeken, zuiver van samenbouw, en knap van
uitbeelding, zoodat, d e menschen, die, genoeg hebbende van
al dat schetsmatige ,klein werk", vroegen naar een ouderwetschen roman, waar je weer eens voor een heelers tij4
mee geborgen was, in G eertje hun gading kunnen vindenn
tenmiuste als Geerye hun aanstaat . Nu, dat is gauw uitgemaakt, want het boek is van de eerste tot de laatste
bladzijde zoo eerlijk, dat 'n inkijker al even spoedig, als ik
't vertel, weet wie Geertje is .

Zij is 't een ig kleinkind van een Veluwschen dorpssehoolmeester, een good, maar stroef-vroom man, geducht
in teketen en vermaningen . Loch, zooals zijn zachte vro-uw
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zucht, daar heeft hij niet veel mee bereikt bij hull eenigen
noon J an . Deze zou eerst meester worden, maar hij leerde
niet, en toen hij door Dominee W e v e r s belast werd met
,,de agentuur van Ret Penningske . . . vond hij dat heel
gewichtig, agent-zijn . Dominee, die in Jan zijn ijver
een blijk had ontdekt van christen-zin, kwam dan vragen,
of hij geen lust had in een christelijke dorps-boekhandel :
de Almanak, Het Oosteu, De Standaard, 't kon wel een
zaakje worden, en, nAttig! Jan stemde gretig toe, vader
zuchtend ; een vriend van Dominee hielp op dreef ; Jan
moest ook nu en dan imar de stad ; en na een klein jaar
wilde hij ,verder", 't kon toch niet bij dat dorpszaakje
blijven! Te Utrecht kwam hij in de leer ; na twee jaar
werd hij bediende to Gouda ; toen meende hij 't recht to
hebben to trouwen . . . En nu, zoolang als Geer t j e heugde,
woonde Oom Jan to Rotterdam, in een eigen zaak - die
niet to best ging" (1, 22) . Sinds zij eens daar gelogeerd
had om zieke Tante op to passen, snakte zij naar ,bevrijding uit de strakheid, uit de gedruktheid, die de
vroomheid gaf aan Groo'va en Groo'moe, en aan de
meeste menschen in 't dorp . Niet dat zij aan vromen
een hekel had ." De vroomheid van vroeger, waar dominee's moeder haar van vertelde, scheen haar heerlijk .
Maar (,,als" invoegen") Grootvader placht to zegcren :
,,De tijden zijn bitter, ook voor de kerk, God bezoekt
Zijn gemeente zwaar" - had G e e r t j e dat nooit precies
begrepen, het zou wel beteekenen kunnen, dat nu al de
blijmoedigheid weg was, waar de oude mevrouw van
sprak." (1, 26/7) . Ook de liefde van W i l l e m Heukelman, een vrornen boerenzoon kon haar niet in 't dorp
houden . En toen hij, na haar weigering, naar Ameriks
was gegaan en haar vandaar nog liet groeten, bleef ze
zich bewust ,waarom zij altoos met weerzin met 'em
liep : hij was ouwelijk, hij hoorde bij eene van tier jaar
ouwer, en zij, o zij was jong! veel hield ze, zeker, vau
Groo'va en Groo'moe, maar ze sn&kte naar 'en levee met
j~nge menschen . . . . in een stad, daar heb je de vriendinneu
ommers voor 'et kiezen" (1, 17) . Dus naar do stad, naar
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Rotterdam ! Eindelijk, na veel tegenstribbelen geeft Grootvader toe, en Oom zal voor haar een goede betrekking
zoeken . Maar nauwelijks bij hem gekomen, in 't buitenbuurtswinkeltje, bemerkt ze : ,dat het bij Oom heelemaal
geen Christelijke Boekhandel meer was . Op de Binnenweg
was er nog een aparte Bijbelkast . Maar hier ! . . . .
Wat ? Die reuk van heiligheid he't me juist zoo'n
schaaj gedaan, had Oom gezegd, toen G e e r t j e naar de
bijbels gevraagd had .
Bidt jij nog ? had hij 's middags geplaagd . . . en de
work was in d'er mond geweest voordat ze het wist" . . (I, 29) .
Deze karakterlooze Oom nu, door zijn slonsvrouw nog
eer
omlaag getrokken, verdient niets, wil toch grootM
scheeps leven en vertelt haar zijn plan : „---W44t je waar
'et om to doers is? Je ken De Kerkbode van van S ij n :'. .
Nou da's 'en blad, met de lijst van de predikbeurte . . . met
stukke van preeke en nog zoo wat stopsel, en met 'en
kap'taal an advertensies . Je he't d'er Been idee van, wat
dat ding 'en advertensies krijg . En van alles, je kan 'et
zoo gek niet verzinne . Maar nou mot jij toch ook wel
begrijpe, dat as d'er in 'en liberale stad als Rotterdam,
want Rotterdam is niet klerekaal, dat heb ik tot m'n schaaj
ondervonde . . . as d'er pier nou 'is net zoo'n blad kwan~a
zonder preeke en met degelijke stukke van 'en denker as
M a and a g, dat 'er dan een menigte adverteerders liever
daar zone adverteere . . . M a and a g is bereid, wat ie nou
doet voor verschillende krante, prijs to geve, as ons weekblad d'er komp. Ik zou dan zorge voor de adminnestraassie,
en 'en kennis van - ons H e i n s, chef van de firma H e i n s
en Co . zou 't drukke . Maar H e i n s vraagt geld, geransiekap'taal . . . Denk je, da' Groot'va wat zel geve? . . ." (I, 37) .
Verder licht Tante in dat de denker : ,Meneer M a a n d a g
onderwijzer was geweest . . . maar ook zoo'n hekel aan de
onderwijzersstand had, net als Oom vroeger had gehad, en
daarom was ie nou k'ruspendent van dagbladen geworden"
en Oom voegt er bij : „K e e s M a and a g is iemand, zie je .
D'er gaat wat om in die fijne kop ! Weet je dat ie de
sekeretaris is van ooze afdeeling van De Dageraad ? Lang was-
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't-ie de ziel van de heele boel . . . De dominees hate-n-em !
En de medern e nog erger as de orthedoxe ! Ik weet hij
denk 'et zelf ook, maar 1k weet met zekerheid, dat-ie
kurspendent voor de vischberichte van 'et Nieuw van de
Dag had kunne worde, as de mederne dominees hier 'em
niet bij die dominees-redaksie hadde zwart gemaak !"
Gee r t j e echter deelt niet zijn bewondering voor 't bultige
burgerheertj e M a and a g , ,dat tanig blond-bleeke gedrocht,
met z'en spitse magere kop met niks as haar dat niet
gekamd was, die kop die aldoor maar, net of-ie niet goed
was vastgemaakt, nijdig lag heen en weer to schudden op
dat doopvont van z'en schoft" (I, 31 ., 35) . Neen, dan lijkt
H e i n s haar beter, wieu Oom van haar vertelde, en dies ze
dan eens 'n bezoek gaan brengen . H e i n s blijkt to zijn „een
groote heer, veel jonger dan Oom, blond op het rosse af,
rood van gezondheid, met zware wangen en sterke knevel",
en „G e e r t j e voelde zich verlegen . . . Nat 'en huis, en,
hier, wat 'en kamer ! Heelemaal als bij rijkelui . . . prachtige
pe'dule op de zwartmarmeren schoorsteen, en 'en dubbel
stel gordijnen voor spiegelramen . . . 't Was voornaam hier,
die pluimboeket bevoorbeeld, daar hoop , in de hoek, rood
en groen en blauw, met zilver, zoo iets had ze nooit gezien !
En dat groote portret an de wand was dat niet . . . 11
Is dat meueer ? vroeg ze, (terwijl H e i n s even z'n
vrouw was gaan- roepen), haast niet geloovend .
Ja, ja, hij is et zelf ! Ja, meneer H e i n s . . .
G e e r t j e oordeelde dat het sprekend leek . En ze vond
het een knappe man ." En hoort de lezer dan nog dat die
knappe man tot vrouw heeft „een klein mager menschje . . .
met een paar strakke, onvriendelijke oogen, waartusschen
een reuzenneus vooruitstak die rood was : het eenige rood
op een mager, rimpelig groezelgezicht" (I, 65), verder dat dit
slonsige menschje bijna altijd ziek is
en eindelijk dat
G e e r t j e hier als juffrouwvoor de kin deren in huis zal kom en,
dan weet hij den inhoud van het eerste boek, en vermoedt then
van de vier volgende . En zijn vermoeden wordt bewaarheid .
In het tweede boek heeft de geschiedenis van Gee r t j e's
verleidin g door H e i n s haar normaal verloop . ,,Nor-
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maal" is hier niet gedachteloos neergeschreven voor deze
abnormaliteit, want werkelijk is er niets zoo eentonigs en
altijd-het-zelfde als 'n zondegeschiedenis . Dus gaat het in
't begin prachtig : G e e r t j e haalt 't verwaarloosde huishouden er heusch wat bovenop, trots de kwaadaardige,
jaloersche meid en de hare, feeksige juffrouw . Waarvoor
this mijnheer dankbaar is en vriendelijk doet en haar
,,klein moedertje" noemt, en zij, van den weeromstuit, dus
hem : zoo heelemaal een beer in zijn doer
met een warm
hart. Want „laa'st, teen T r u u s j e zoo d66dziek was
ken je wat an de Juffrouw merke ? Maar Meneer, die eene
middag, toe' met de hooge koor's, toe' de dokter bang was
voor buikvliesontsteking, wel, de man had geen brok kenne
eten. En 's aven's, toen ie met hair, G e e r t j e, voor 't bed
sting . . . in z'en ontroering had ie, bij 't angstig luistere
naar 't kind d'er ademhaling, z'n hand op G e e r d'er schou'er
geleid" (I, 93). Dus geen tijd ook om aan Grootvader
to schrij ven, en geen zin om W i l l e m H e u k e 1 m a n's
brief uit Amerika, vol teksten, to lezen, maar wel opluisteren
als M a and a g verkondigt : „De liefde sie je, da's Moeder
Netuur, da's et aldermauiste watter is in 't lefe, da keu je
niet rug gelementeere bai de wet . . . Fraie liefde . Ma ar
niet as 'en grapje. As et haugste netuurgebod . . ik weit auk,
tat et samenlefe fan man en frau sonder liefde-n-en sch-ande
is
en die wordt no' bai de wet bestendig d" (I, 98) .
Hierbij past volkomen dat Oom en Tante, in plaats haar to
heriuneren aan Grootvaders lessen, Gee r t j e meenemen naar
de kermis -- in 36 bladzijden uitvoerig beschreven
waarvan Oom terugkomt, smoordronken van haar geld . Thuis
ooppert H e ins : ,, wij . . . moste-n-is samen kermishoue' !
Zou je wille . .
J . . j . . a ! :stotterde ze" (I, 153), maar vlucht
daii naar haar vroegere, orthodoxe vriendin, die 't echter weer,
als alts d, over dominees heeft
en door haar Loch ook
op de kermis was gezien . In een kerk gekomen ,was zij
nu . . Zoete weemoed
als een vluehtelimg, in v-eiligheid nu
tilde he, r, deed haar als van zelve loopen, bij 't zaeht
ziu gen van het Org el, dat de Inenschen 't welkom toezong
inn het Hula . des Heeren . Hier in de hemelenhooge gewelven
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-was het rustig, was het koel ; hier kon niets indringen van
de herrie, die stinkende roesde over de stad, over de stinkende stad, als een Plaag" '1, 170) . Half luistert ze naar
de preek, maar denkt nog meer aan Heins, en schrikt
bij 't zich herinneren van al de teksten die waarschuwen
tegen overspel en aandringen op eerbaarheid - en do
lezer schrikt ook, maar wel prettig, dat deze schrijver zoo
ouderwetsch-bij bel vast is .
Thuis vreest ze dat meneer weer zulke toespelingen
%al maken : ,maar tevens won ze zoo graag met hem
eens spreken kunnen over De Heer, hem vragen 66k in
De Bijbel to lezen . Weder greep ze naar haar Boekje,
las in Johannes en de Korinthe" (1, 177). H e i n s echter
.,,regeld' en schikte hunne a p a r tj e s hun kleine momentj. es van heimelijkheid, vluchtiger nog dan de schielijke
vluchtjes van haar naar haar kamertje, omm met weenen,
bidden, wassehen 't spoor der and're weg to nemen .
Want, wat zij al trachtte zich wijs to maken, zeggende :
enkel uit meelij met hem liet zij hem de troost van haar
vriendschap - zoodra hij maar even haar hand weer
gedrukt had, voelde zij zich gausch bevangen, bruiste het
en joeg het vreemd door haar bloed, haar bange lijf heen"
(1, 180) . Grootmoeder wordt dan ziek, ze vliegt er heen,
vindt Grootmoeder niet zoo erg en die dorpsmenschen
akelig stijf en ze besluit hem to schrijvein : ,dat z'em liefhad, dat ze gr6dg vriendin zijn wilde, altoos, alt66s, 't heele
leven, of. . . zoolang Hij 't hebben wou, dat ze voortaan
Sales doen zou, om in zijn leven goed to maken, wait de
Juffrouw had bedorven . Maar . . . Nee . 't Kon geen zonde
wezen. Zoude was - wat de Bijbel overspel noemt, en
overspel, nou dat is natuurlijk, als je je vrouw verlaat
voor een ander . Zij zou juist heel vrindelijk tegen do
Ju,ffrouw zijn . Alles net doen als de Juffrouw 't graag wou
hebben. . En dan zou Hij ommers ook iets meer van %'en
vrotLw kunne hou'en" (1, 212) .
In Rotterdam teruggekomen wacht H e i n s haar op
.aan 't station, zoent haar onderweg, en na een langen tijd
van tegenstribbeleia geeft ze -zich willoos over . Ms zij
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voor 't eerst zijn bij zit is geworden en terugkomt van hun
rendez-vous, hoort zij dat Grootmoeder juist is gestorven .
Het derde boek beschrijft, op 215 bladzijden, hoe
G e e r t j e, in de rouw over Grootmoeder, zich voortdurend
laat misbruiken door H e ins. ,Zij had er in berust om
slecht to zijn, slecht en verdoemd misschien, als hij maar
g elukkig was" (II, 13) . Zoo heel slecht voelt ze zich
echter niet, want : „zullie met z'en beie, zullie waren de
werkers hier in huis. Heerlijk, dat et nou zoo kon" (II, 18) .
En als ze, zwanger geworden, door de JufFrou w uit huis
gezet, toevlucht zoekt bij den ook steeds-gezonken Oom,
blijft ze toch in H e i n s gelooven en in haar vroomheid.
Want ze blijft bidden en ter kerk gaan . Mooi is die kerkgang beschre ven (II, bl . 173-177)
en niet alleen hier,
maar door dit heele boek kan, me duukt, de schrij ver
menigen nieuwerwetschen dominee jaloersch waken over
zulk 'n ouderwetsche bijbelvastheid
't Hooglied niet to vergeten . Daar echter de ontredderde, zenuwachtige G e e r t j e
bij Oom ook reeds niet meer veilig blijkt voor de aanslagen
van Tante's broer, vlucht ze ten slotte naar M a a n d a g .
Het vierde boek is een voortdurende verheerlijking
van den bultenaar M a a n d a g, die haar, de verworpene,
herbergt en daarvoor smaadheid lijdt ; want terwijl Oom
zich door Reins, die op die wijze G e e r t j e wou helpen,
een betalend postj e liet bezorgen, steunt M a a n d a g, die
G e e r t j e lief heeft maar dit verzwijgt, haar ridderlijk en

helpt haar door de moeilijke ure . . . hij, arme, die Loch
reeds zorgt voor de kinderen van zijn zuster, die met een
duitschen matroos is weggeloopen .
In het vijfde boek zien we G e e r t j e in een nieuwen
dienst. Haar kindje is gestorven, en 't gaat haar tamelijk.
Den. uit Amerika teruggekeerden W i l I e m H e u k e l m a n
laat ze, op raad van mevrouw, overkomen . Hij wil haar,
trots alles, huwen, maar met zijnn plompe boerschheid en
teksten verveelt hij haar en ze wijst hem af. Doch als dan
de nieuwe mijnheer, terwijl zijn vrouw in 't kraambed ligt,
haar komt lastig vallen, ontvlucht ze naar M a a n d a g
en
in 't slothoofdstuk staart deze den trein na, die haar terug-
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brengt naar 't dorp : ,Nu moet hij zich naar het Verkooplokaal reppen voor de groote Een-Mei-betooging.

Enkel

als reporter gaat hij en dan nog voor bourgeois-bladennieuws, korte berichten, meer mag hij niet zenden . Ze
zijn z66 bang voor de Sesjale! Ze hebben zijn liefde, de
moedige strijders . . . Maar wat h44ft ze doorgemaakt
nog zoo jong en zoo kort d'er dorp uit . Geest'lijk vergrijsd,
keert z'er terug . Of . . . Och hij, met z'en jeloerschheid!
Niks als afgunst, dat ie zoo denkt! Ze keert terug met het
Mn'ge gevoel, dat een mensch z'en levee mooi maakt . Dat
heeft ze hier uit Rotterdam . Zij heeft het volkomen geluk
gel-end, want ze heeft zich geheel kunnen geveD . Hoe
wein'ge getrouwden zeggen 't er na! . . . Een zachter gevoel
doorwarmt hem . Een blijheid-met-weemoed om dit haar
geluk. Zij h44ft Loch de groote liefde gekend! Lieve meid,
met 'er pakhuis teksten : 44n tekst heeft ze heusch [en hier
kijkt de lezer verrast op : of die socialist ook al zoo bijbelvast is?] heusch gel44rd : ,AI gaf iemand al het goed van
zijn huis voor deze liefde, men zou hem ten eenemaal verachten ." Blijmoedig-beslist wendt Maandag zich om .
Ook zljn leven is mooier geworden . . . En wanneer hij,
aan de overzjj van het water, mannen hoort, die zingende
optrekken naar het lokaal, neuriet hij hun vrijheidslied
mee" (II, 326, 330) .
Deze roman schijnt me zoo gedekt, gepantserd tegen
elke mogelijke aanmerking, dat ik me zal verbazen als de
kritiek hier niet slaat aan het lofzingen . Want Geertje is
zuiver van opbouw, een logisch geheel zonder ongelooflijkwonderbare toevalligheden, daarbij met meesterlijk geduld,
vaste hand en gestadig inzicht in elkaar genet, verder vlug
van taal, soms op 't nerveuse af, waardoor de volkstaal en
vooral 't Rotterdamsch dialect bewondereinswaardig-trouw
is weergegeven, en bovenal objectief, bovenal in de hoogste
mate objectief - en objectiviteit is Loch alpha en omega
der kunst II
Volkomen waar - als dit erg-voortreffelijke nu maar
niet zoo kregel maakte . Want Geertje is toch wel glad,
gelikt werk - hoe ruig en forsch 't ook lijkt . Immers de
0 . E . YI 5

19

290
opzet : 't onwetende, onschuldige dorpskin d niet bestand
tegen de verleiding der groote stad - ; zoo g oed als de
uitwerking : de deze onschuld beschermende machten zijn to
ouwelijk, to valsch, of to onsympathiek, daarentegen de haar
belag ende zoo natuurkrachtig en levensfrisch dat de onschuld
wel moet vallen - ; zoo goed als de oplossing : trots alles
heeft zij waar en schoon geleefd, en de hulp komt van den
karat, vanwaar men die 't minst verwachtte
de leelijkste
is de mooiste
dat is alles niet alleen vieux jeu, maar ook niet
zuiver reeel. Want een meerderjarige dorpsschoone is slechts
in de romans onwetend . 't Geheel riekt ook naar de lamp, is
to log inch in elkaar gezet . En wat is er onlog ischer dan het
levee, en wat heeft minder met logica uit to staan dan
kunst ?
't Zelfde geldt van de onvolprezen objectiviteit . Zeker,
dat is 't wondere vermogen van den kunstenaar de dingen,
de menschen aan het woord to laten, en zelf terug to
treden achter zijn werk
vorm en inhoud niet ontleenen aan partij of school en die er van buiten aanbreng en,
als een papieren bloem, maar die van binnen uit laten
groeien en zich vrij laten ontplooien als een weidebloem .
Daardoor zien we niet wat de schrijver, maar wat Gee r t j e
ziet van 't dorp en van Rotterdam, niet wat de schrij ver maar
G e e r t j e denkt over liefde, zonde enz . Zeker, dat is eerlijk
en recht vaardig ; daarom heet dan 't boek ook Geert,j e en
niet Joh. de Meester . Maar 't gekke is dat we met die
eerlijkheid dan ook veel to weinig zien en heel raar denken
of in dezen afhangen van den denker M a a n d a g. Veel
to weinig zien van het dorp
dat is eerlijk, want een
boer en boersg elij ke ziet alleen of de aardappels geil of
schraal staan, maar niet 't schoone van een heide, 'n but of
vijver . Ook to weinig van Rotterdam ; wat G e e r t j e ziet is
de kermis, de kerk, de cafe's, de spiegelruiten, kortom het
overal-stadsche, niet 't eenig-mooie Rotterdamsche . Veel
to zelden wij st ons de schrij ver 't dorp zooals hij, en niet
Gee r t j e, 't ziet, gelij k hier : ,Stil dook, omhuifd door
grauwbruine takken, 't lage witte huisje, met het zware,
vooruitspringend puntdak, achter de lariksen en conifeeren,
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en ouder de drukkende nabuurschap der kerk, met de
school weg. Somber schonkte de oude kerk op, eenza
was 't donkere pleintje er voor" (I, 10) - en zoowat nooit
wijst h'ij* ons zijn stad . Dan ware ook in de taal ook meer
verrassends bereikt dan dit dat de schoolmeester zegt : ,ik
zie den kruiwagen", maar de schrijver : ,hij had de kweekeling verzocht" (1, 8) .
En evenzoo die gedachten . Och die gedachten van 'n
ietwat Ylinderig, spoedig ontredderd dorpskind! Och, al
haalde ze nor, meer teksten overhoop, wat zijn haar gedachten!
En zonder die toch geen tweedeelige roman . Zal dan de
schrijver . . " Neen, dat zou strijden tegen de objectiviteit en ziedaar : de denker Ma and a g! Ja, maar zoo laat de
lezer zich niet afschepen en deze besluit : - jawel : of deze
knappe schrijver heeft toch ook geen eigen opvatting van
dit levee - en waarom schrijft hij er dan over? of - wat
meer voor de hand ligt - he : ook deze doet den bij'onze
jongere schrijvers meer en meer gebruikelijken knieval voor
't socialisme, en vindt groote karakters en frissche idealen
.alleen daar, waar men 't vrijheidslied zingt .
En ik - ik zou ook eens 'n tekst willen zeggen, en
wel een zoogeoordeelde leelijke, waaruit iedereen kan zien
dat ik Diet wil concurreeren met den schrijver die de mooie
kept . Ik zou dan deze willen zeggen : ,Wees niet al to
rechtvaardig" (Pred . 7/16) . Kijk, objectief zijn is goed,
altijd-objectief ziju ware saai . De dingen en de menschen
aau het woord laten is mooi, mits ze maar niet aan 't
woord blijven, zoodat de lezer uitroept : en waar is nu de
sehrijverll Want niet-alleen de dingen zelf, maar mede zijn
lopvatting van de dingen geeft relief aan zijn kunst!
Hier zoekt de lezer des schrijvers sympathiegn bij den
prachtig-ridderlij ken bochel, bij den socialist, den denker
Ma an d a g. Maar omdat de schrijver zoo correct blijft in
zijn objectiviteit, weet de lezer niet of hij daartoe recht,
heeft. Derhalve : voor een schrijver die de onmisbaarheid
der objectiviteit kent, is 't altijd-objectief willen zijn de
pronkerige braafheid van het consequent-zijn. 0, de vervelende correcte die zich nooit durft tegenspreken! Voor
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'n geheel-onthouder neem ik alleen den hoed af als hij,
ten bewijze zijner vrijheid, zoo om 't jaar eens 'n glas wijn
ad fundum ! slaat . En och de stakker die pijnlijk moet
gehoorzamen aan de consequenties zijner ware theorieen,
hij kan een ontzettend-beroemd heilige ziju, maar een
kunstenaar ?
Het is jammer dat zulk een eerlijk-opgebouwd en
onpartijdig-bedoeld werk als Geertje, door de consequentie
van zijn deugden schade lijdt, en door overmaat van voortreffelijkheid wel bewondering, geen verwondering wekt .
Wel bewondering voor den ijver die volgens de ongetwijfeldrechtzinnige kunstleer aldus onverdroten arbeidde, bewonde
ring die bijna benauwt ; maar geen verwondering hoe 't
mogelijk was z66 door to dringen tot het leven-zelf en
z66 to laten zien het leven-zelf, nooit verwondering die
verheugt .
En als naar een stemvork grijpt en luistert de kritiek
dan naar G e z e 11 e' s werk, ditmaal naar zijn Uitstap in
de Warande . ,A is afgevallen koningen en eermalige gebieders over alle schepselen, zoo gaan wij heden eenen uitstapdoen in het rijk dab ons eertijds onderdanig was, en aldus,
beschouwen 't gene dat zou de glorie gemaakt hebben van
het menschdom, ware 't menschdom getrouw gebleven aan
zijnen almachtigen Gebieder" (bl . 1) . Dat beschouwen is .
hier bewonderen, van den leeuw tot den lintworm toe . Uitermate bewondert hij den ,koninklijken, grootmoedigen
leeuw" ,dien men wel dient to kennen, wil men duidelijk
de Heilige Schriften verstaan, to weten de honderd en eenen -vijftig keeren dat de leeuw daarin vermeld wordt. Gelij k
met de vos in Vlaanderen, zoo was 't met den leeuw in
Paloestina, 't yolk van daar wist van leeuwen to spreken ;.
de machtige voetprente des leeuws, op zijn oostersch gezeid,
staat overal to zien en onuitwischbaar, in de wonderbare~
taalvoortbrengselen van het wonderbaar yolk Gods . De
Heilige Geest, in een menschelijke tale zijne Goddelijke .
waarheid uitsprekende, heeft juist die tale verkoren en 't

- 293
Woord Gods daarvan gemaakt, waarin de leeuw zoo dikwijls
to voorschijn komt" (bl . 7) .
Is dit voor hollandsche nuchterheid al enthousiastisch
genoeg, wat dan zoo deze 't stukje over den lintworm,
,,dat afschuwelijk vreetdier" hoort besluiten met de opwekking : ,om in alles en overal de wijsheid en de voorzienige
almachtio-heid Gods to loven en to danken", en verneemt
dat een rottende baars daaromm afgeeft : eene uitwaseminge
van stinkenden geur, die iedereen verwittigt verre van dear
to blijven, uit vreeze van besmettinge en ziekten ; immers
zoo wilde 't Gods voorzienigheid, dat het walgelijkste zelfs,
zoo als de stank der verrottinge, eenig goed voor doel had"
(bl . 135, 109) ? Is zulk een teleologie niet meer aardiggevonden dan waar, daar er toch ook gifplanten zijn, heerlijk
van geur en kleur ?
Teen, dan bewonder ik meer zijn gewoon-vertellen, als
dit : ,de kobbe en heeft geen grooter vijand als het zwartkoppig meezeken, dat overal uit en overal in kan .
Een meezennestjen is uitgebroken
dat in den vlindertronkgedoken,
met vijftien eikes blonk :
nu zitten ze in den boom to spelen,
tak op, tak af, tak uit, talc in, tak om,
met velen
en 'k lack mij, bijka -ns krom .

Sommitn,ye menschen zijn zoodanig van aard dat die de
meeze kent geen ander woord als meeze en vindt, omm to
zeggen hoe rap van tand en tonge en tee zij wel zijn .
Meese is eeu welbekende familiename bij ons" (bi . 75) . Of
zijn lof der koffie : de warande zal nu voor eenen tijd gesloten blijven, terwijleu ik u, lezers en lezeressen, bijzonderlijk
een ge-urig potje cafee zal opdienen . . . na den eten drinkt
een Yerstaudice gebruiker zijnen cafee zwart, net of rauw,
zoo men zegt, zonder toemate van iets anders : dan is hij
de ware zielentroost van velen, dan ontstelt hij aangenamer
wijze het gezeuuwte, verdrijft de wolken des gemoeds en
verheldert merkelijk het hersenfirmament . 't Is een ware
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schrijv- 't is eeu dichterdrank, en een vergif dat fang en
lustig doet leven" (bl . 32) . Om niet to vergeten zijn aangename taallessen over den naam van letterlijk elk beestje,
bv. : ,Anguis, in 't Latijn, wil zeggen eene slange, van ang
dat krom, kringelen beteekent ; van daar hebben de Grieken
ook engehelus, de Duitschers ahl, de Hollanders aal, dat
van angel moet komen gelijk vaak van yank, slaap bevangenheid, en de Engelschen eel . 't Is gemakkelijk om vatten
waarom den paling een slangenaam toegevoegd wordt . De
beste aal wordt bij de Hollanders paling geheeten, waarom
en durve ik bij den gisse niet zeggen, 't en ware dat paling
verkort ware uit panneling, dat zooveel zou to zecr
,gen zijn
als panaal ; zoo heeft men immers van banneling balling
gemaakt, maar in dat geval behoorde men palling to
schrijven, 't gene ik nievers en vinde . Tot daar !" (bI . .111) .
En dan zijn kostelijken volkshumor, als deze : de crocodilen
dragen onder de kele twee muscus-kherein, slacht zekere
ratters, en daarbij komt dat zij, bij al hunne aantrekkelijkheden nog deze hebben, gelijk den Pardus, van abominabel
to stinkers, met oorlof zij 't gezeid. Van zulke en andere
muscadins, verlost ons, Reere!" (bl . 122) .
Maar 't meest bewonder ik zijn trouwhartigheid, zijn
wonderechten eenvoud . Als hij ons bv. van den wonderen
liervogel van Nieuw-Holland zal vertellen, dan eerst dit :
. .,Kunt gij snel over berg en dal vooruit loopen, tusschen
takken en bramen in en door kruipen, dan roerloos stil
blijven liggen of zitten, tot dat die prachtige pluimdrager
er voorbij komt gegaan, en, op het wenken van een ooge
bijkans, wederom weg wipt en voort loopt, snelder als de
wind? Dan is het goed . . . Maar 't is no- veel beter dat
anderen ., op gevaar huns levens, dit voor u gedaan hebben
en dat het zoo verre gekomen is dat gij nu, in den boek,
bij winteravonde, die scheppinge Gods kunt zien en er van
lezen, die bij ooze tegenvoeters maar in levenden lijve to
vinden en is . Bij middel van de kunste van drukken heeft

God u die gunste gedaan, en, wist gij hoeveel arbeid, moeite
en geduld het gekost heeft hetgene gij nu zoo gemakkelijk., als
in eenen slorp, binnenpakt en zegt : ,'t Is net! 't is bevalli-!
0
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gij zoudt dankbaar uwe handen voeg en. en zegg en : Mocht
ik in Gods werk meehelpen !" (bl . 87) .
Is dit niet echte volkskunst, een laafdronk voor iedere
kinderlijke ziel, een bad, waarin we alle stoffige kunsttheorieen afspoelen, een schoonheid, waarvan hoog en laag,
geleerd en dom geniet als van de bloemen des velds ' En
dus niet zoo suel-vergankelijk als de mode-kunst . ,, .In 't
zuiden zijnder, van dezen fare 1867", staat er op bladzijde
160 alsof 't gisteren geschreven is, en de lezer op den titel
ziende dat dit de vijfde uitgave is, knikt dat de tiende
ook hog wel zal komen .
Of dit eveneens aan Geluk zal beschoren zijn. :' Ook al
is dit, zooals de uitgevers-reclame op den titel vermeldt,
'n Oorspronkelij ke Roman van den V laamschen schrijver Richard
de Cneudt, en bijgevolg de lezer dus aan zijn fatsoen ver-

plicht 't minstens inooi to vin den ? Nu, de schrijver heeft
dit den lezer niet to moeilijk gemaakt, want wie zal zoo
onbeleefd zijn niet mooi to vinden : „de lokken van heur
lief blond eng elenkopje", die ,zalig kussend in teer-zoet
minnegespeel gleden langs zijn ravenzwarte hares" (bl . 61)
En wie zal neerzien op 't geluk van H e r m a n (dat is die
met de ravenzwarte hares, en nu 'k dat verklapte, moet 'k
ook maar zeggen dat die van 't lief blond engelkopje is :
-Julia, boven alles schoon en begeerlijk",) bestaande in
,,het zalig weten, dat hij nu stond veilig en hoog er dan
het Leed en de Zonde, en droeg in zich en bewaarde voor
alien tijd, dat eene heilig e
De Vreugde der waarachtige Liefde .
De liefde : goddelijke gemeenschap van schoonheid
tusschen twee menschenzielen, om samen het Hoogste to
bereiken .
Het Hoogste : het zuiver menschelijk Geluk, de
wijding des Levens . -" (bl . 64) .,'
En wie 't niet g oedkeuren dat als iedereen, en speciaal
ziju ontaarde moeder, hem dat geluk wil ontrooven : ,het
dus was beslist, hij wist het nu bepaald, die strijd op leven
en dood tusschen hem en zijn ouders, waarvan de prijs was i

2 9 6 -zijn liefde voor J u 1 i a. . . en ieder ander besluit ware geweest een lafheid en een verraad" (bl . 111) ?
En wie Her m a n niet bewonderen, die voor zijn J u l i a
alles trotseert, de tegenwerking en 't gelaster der geheele
stad, zelfs den vloek eens stervenden vaders, toen deze
,,schreeuwde tot Her m a n, die vol ontzetting achteruitdeinsde : „Dief
moordetiaar ! Ik vervloek u ! Ga weg
weg ! Ik ken u niet seer!" " (bl . 251) ?
En wie zich niet verblij den, dat dan ook J u 1 i a haar
ouders ontvlucht en tot Herman komt ? Zoodat 't slot
van Geluk luidt : ,,,,Hier ben ik" sprak zij, stil-eenvoudig .
„Ik verwachtte u", antwoordde hij" .
Zoo ontvangt hij haar in zijn kamer, samen kijken ze
haar de blanke maan, en : „,,Het leven is schoon !" sprak
Julia .
,,Eeuwig en schoon als ooze liefde," fluisterde 11 e r m a n .
Dan, sprakeloos, roerloos in de wijd-wuivende stilte,
stonden ze in den ruischenden maanlicht-nacht met hun
schoone liefde en de hoogheid van hun geluk" (bl .- 315).
Zeker, dat is geen-ne. . . en dat is nu w e 1 van 1867,
en gewis 'n onberekeubare aanwinst voor de leesbibliotheek
uit de buurt. Daarmee is niet gezegd dat er geen nieuwere
stukken in zijn ; bl. 71, de analyse van der gelieven gemoedstoestand, als ze voor 't eerst samen wandelen, is wel
zeker van 1905, en uitstekend . Ook alles behalve melodramatisch de ironie met „dat arme beest van den slapenden
Vlaamschen leeuw,, then een groote Vlaamsche meeting
moest wakker schudden" (bl . 25), maar over 't geheel lijdt
Geluk onder 't melodramatische erv an : scherpe tegenstelling
van engelrein en duivelsch-gemeen . Ik vrees dus dat de
lezer, evenmin als ik, inziet waarom die gene zoo puur
blank en de andere zoo pikzwart is, en mede vraagt of de
menschen niet gewoner, leuker en vooral samengestelder
zijn dan hier ?
en zeker met mij de C n e u d is Verzen
veel mooier en oorspronkelijker vindt dan zijn Geluk .

Denzelfden strijd behandelt van Men s' Man, Een
Eerste Liefde, maar met dit onderscheid dat de strijd hier
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eindigt met J o h a n's nederlaag . Nu daarvoor is het boekje
dan ook van 1905, gelijk en titelblad, en opdracht aan
Lodewijk van Deyssel vermeldt, met 't slot : ,Dit zal
TI deugd doen."
De eerste indruk, then dit boekje maakt, is van buitengemeene eerlijkheid . Dat treft reeds bij 't openen in dezen
eenvoudic,e.u verhaalstijl : ,Vandaag zou J o h a n voor het
eerst gaan schaatsenrijden op de baan van de IJsclub en
dit was een gelukkige gebeurtenis in zijn leven ; op de
singels condom de stad kon hij ook wel gaan en al was de
baan char niet zoo goed geveegd, zij was Loch breed genoeg
oni zelfs oefeniugen to houden in 't beentje-over-rijden ; er
waren daar ook baanvegers, die voor vijf centen je schaatsen
I ,opbouden" en je kon er zelfs wel eens een net gekleed
meisje aantreffen met wie je gerust, zonder to veel beneden
je stand to gaan, een baantje kon rijden ; maar op de
Usclub, d6dr was het Loch anders, daar kwamen de menschen
van zijn stand, daar kwamen die leuke, Indische jongens,
maar vooral die aardige meisjes, met wie hij zoo dolgraag
kenuis wou maken" (bl . 1) . Even eenvoudig is de opzet :
Johan ziet daar L o e s j e van Anken, wier vader als
kapitein der infanterie in lndie was gestorven, wordt op haar
verliefd, en zegt dit aan haar moeder . Deze verwijst hem
naar zijn wader, maar de advocaat van M a r e n vraagt :
,,van Anken" . .A van Ankeu? . . .A ik ken er niets van . . .
van Ankeu . .A zeg jongen, 't zijn toch menschen van
onzen stand . . .
,,Maar papa, haar vader was toch kapitein en . . ."
,,Nou ja, die militairen," zei Johan's vader, sprekend
in minachting met een gebaar, waarrnee 't heele leg er werd
weggewuifd, ,die militairen, daar hebben we ons nooit mee
opgehouden, je weet nooit waar ze vandaan komen," toen
eensklaps, als in achterdocht, J o h a n scherp in de oogen
ziend, juister eens . . . je meisje of e . . . die jonge dame
is toch katholiek, niet waar ?" Maar als dan blijkt dat
L o e s j e protestant is, verbiedt hij 't engagement : ,want
tusschen mijn kinderen en protestauten is geen huwelijk
mogelijk ."
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,,Maar Papa, luister toch eens . . .
,,Kom jongen, je geloof moet je Loch ten slotte boven
alles verheven zijn, je geloof is je beste steun door 't leven,"
en voortgaande met een gloed van groote genegenheid in
zijn met overtuiging geuite woorden, ,de kerk, mijn geloof,
mijn katholiek geloof gaat mij boven alles, als je je geloof
verliest dan verlies je alles, want het is een gave Gods,
die je niet weer terug krijgt . 1k heb het bij mijin studievrienden zoo dikwijls gezien, het begint met twijfelen aan
de waarheden van het geloof en eindigt met een volslagen
ongeloof en dan dobberen ze maar rond en houden er allerlei
gezochte principes op na, die maar menschenmaaksels zijn
en geen blijvenden steun geven" (bl . 94-99) .
En even eenvoudig is de ontknooping : J o h a n denkt
't nog to winnen, vooral als hij zijn eerste caudidaat-notarisexamen gedaan heeft, maar inte-endeel niet alleen zijn ouders,
loch ook zijn vrienden, ja de geheele stad maakt hem 't
leven zoo on .mogelijk dat hij ten slotte besluit uit to wijken
naar de Transvaal : dd-,ir zal hij dan met L o e s j e kunnen
trouwen, als hij er 'n goede betrekking vond . En zoo gaat
hij, en als hij bedroefd over de verschausiug hangt der
boot, die ,als een reuzenglimworm in de zwarte zee gleed"
klonk het in medelijdende belau-stelling achter hem : ,You
do n't seem very jolly, young man ." J o h a n keerde zich
met hoekige, scherpe bewegingen om", en het slot luidt :
,,Voor hij iaaar bed ging, dronk hij zijn eersten ,whisky
and soda" met ziju Engelschman" (bi . 155) .
En zoo is ook de laatste indruk van dit boekje
die van overrompelende eerlijkheid en eenvoud - naar
vorm en inhoud - objectiviteit die niet kregel maakt, die
den schrijver voldoende en Loch niet volkomen verbergt, en,
hem steeds doet kennen als kunstenaar. Zoo ik mij niet
vergis is Johan v a n Men s' eerste werk - nu, dan is het
zeker en 'n succes, en 'n belofte .
Beter dan indertijd zijn Scheiding bevalt me ni-i
F r a n s Hulleman's Stadsmenschen. Zelfstandiger, eenvoudiger, persoonlijker is zijn stijl geworden : ,let was
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een laag huisje, met er tegen sang eletind een groote steenen
stoep, die aan beide zijden in een breede-treeden-reeks naar
de laagte ladderde, met aan den uitersten rand dikgroen
ijzeren staven, waarin dikke konkels geknoopt . Boven de
donkergroen geverfde dikke deur-in-twee6n spiegelden do
twee vierkante-ruitjes-ramen van de eerste verdieping en
nog hooger toonde de zolder een doffe luikdeur, die daarboven door een lichte nokrand werd omlijst, zooals een
boerinnekap boogt en krult . Naast de deur een zijkamerraam, ook in kleine ruiten verdeeld en in het portaal een
houten trap, die boebtig naar boven kronkelde" (bl . 71) .
Niet waar, daar behoeft niet bij gezegd to worden dat dit
huisje staat in een oude buurt van Amsterdam? Zoo goed
is ook de beschrijving van de s -nee -tiw : ,uit dik-grauwe
luchte-grijs en wijdheid, betapijtend de pleinen, wijd en
wit over 't AT' (bl . 16) . Overigens : 't is me 'n lief stadje,
dat Amsterdam, als ze daar zoo zijn als deze stadsmenschen,
zou men haast zuchten, indien men niet beter wist . Want
de hoofdpersoon, A n t o n V e r p 1 o e g, klerkje op 'n effectenkantoor, dobbelt op de Beurs, en als hij heel braaf is, leest
hij 's avonds 'n boek van Z o Ia . (bl . 90) . Gewoonlijk is die
geestesinspanning hem to MaAr, en slentert hij liever cafe
in

eu

cafe

uit,

en overnacht buiten zijn ouderlijk huis .

't Hiervoor benoodigde geld verschaft hem de ,eigen-gok"
(bl . 94) . De lezer vindt 't prettig dat de Winter, een
medisch student, vraagt wat dat beteekent, nu weet hij meteen
dat het dobbelen is aan de Beurs voor eigen rekening - en
vindt dat die d e Winter wel eeD s meer inlichtingen kon
vragen . Tenminste als A n t o n zich zijn knikkeren van
vroeger herinnert : ,prachtige schietloggen voor achies enkel .
Zestien daaien in je hand, de voorste zes op 'n rijtje en
pang, daar liepen d'r twee vooruit", (bl . 53) dan wou ik
dat d e Winter weer vroeg : ,wat zegt u daar?"
Trouwens die sympathiek-gemoedelijke cynicus de
Win t e r, die zichzelven kwakzalver noemt, vraagt Ant o n
ook : „'t Is eigenlijk een schunnig vak he ? Zeg 's eerlijk,
't zijn zeker allemaal groote schooiers op die Beurs, wat?"
En als deze geen beter antwoord heeft dan : I.Nou, er
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is wel wat van aan, dat als je de Beurs opgaat dan moet
je je geweten op de stoep laten liggen" (bl. 94), zou men
zoo verwachten dat hij er vandaan bleef. Maar neen,
na deze bekentenis gaat hij erg dobbelen in de Amerikaansche Sporen, wint veel, verliest to veel, veel to veel, en na
'n nacht in de Nes op de ,Krach" gewacht to hebben
doet hij zichzelf to kort .
Zoodat de lezer, zich gelukkig prij zen d dat hij andere
kent, van doze stadsmenschen niet licht zal zeggen : ,aangenaam kennis to maken" .
Of hij 't dan wel zal zeggen van F r a n s C o e n e n' s
Burgermenschen ? Dat zijn L a m m e, vroeger kantoorbediende,

nu diamantslijper, tennsinste als er weer 's werk was, en
Len a, die, als winkel dochter, „L a m m e had leeren kennen,
toen hij goed zijn brood had . . . ze had al gauw gemerkt,
dat-i zin in d'r had . . . Nou, wat most je doen ? Het was
een fatsoenlijke jongen, h6? Hij was wel niet mooi en een
groote tien jaar ouwer dan zij, maar zij was ook al niet piepjon.g meer, bij de dertig . . . D'r was niet veel kans meer,
dat er eenn ander om d'r kwam ." (bl. 54) . Zij hebben een
veelschreeuwend jongetje en wonen, made voor L a m m e's
gezondheid, in een burger-buitenbuurt, in Bussum of zoo .
Nauwkeurig en uitvoerig wordt 't landschap geteekend
,,waar een jonggeplante laan van bezemachtige boompj es
door de wijde bouwvlakte schreed. Die boompjes stonden
nu stoffig en grauw tegen den blauw-grijs blakenden hemel
op. voor het aardappelveld schel-lichtte met zijn kleine
kantige keien het straatje, verlaten naar beide zijden . De
~eidaken der villa's links, waar het keiweg j e op de groote
straat mondde, schitterden zilvergrauw . Rook steeg moede
er boven uit . . . En. alles trilde van hitte : in de verlaten
tuintjes der huisjes op gelijke lijn met het hunne, waar
geraniums en goudsbloemen fel kleurden ; over het suf-groen
aardappelveld ; over de verre gele korenvelden, achter de
jonge laan-planting zichtbaar." (bl. 6) . Even nauwkeurig
als dit vervelende landschap wordt uitvoerig het vervelende levee der L a m m e' s geteekend . Als Len a dan
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vriendschap sluit met een aardig mevrouwtje, dat den zomer
in een huisje tegenover 't hare komt woven, verschijnt er
wat fleur in haar levee, doch daar die vriendschap bij haar
den perversen kant opgaat, wordt het nog naarder. Een
bezoek van L a m m e' s veeldrinkenden en ruzi8nden broer
beurt haar ook niet op, en als zij bij die gelegenheid ziet
dat haar kind gaat gelijken op ,die ordinaire Amsterdamsche
kinderen" van haar zwager, overvalt haar de wanhoop . ,En
zij jammerde zachtjes, telkens weer opsnikkend in vernieuwde heftigheid, als zij staarde in de grijze leegte derkomende jaren op de doelloosheidd van haar dor bestaan,
slovend elken vergeefschen dag voor haar man, die zwoegen
zou in zijn ondankbaar werk, tot hij oud en op was, voor
haar zoon, then zij in de toekomst hetzelfde werk zag opnemen en voortzetten, tot hij op zijn beurt trouwde en
zwoegde voor kinderen, die niet beter zouden zijn, tot ook
hij versleten was : een lage, slovende arbeider . . . En zij
zelf, vroeg versleten door de ellendige kleine zorgen, zou
dan lang dood zijn . Wat had het levee haar geboden'' ) Waarom bestond alles,
Waarom bestonden zij Loch
zoo hard en. raadselachtig . . . P" (bi . 117) . Maar zij krijgt
Been antwoord op die voor haar doen wat to zwaarwichtige,
vragen, en 't slot van Burgermenschen is dat L e n a weer
begint ,aan haar gewoon dagwerk" (bl . 130).
'n Ietsje croquanter is de tweede schets van dezen
bundel : Do Zomergenoegens van de familie Kramp, gelijk
reeds to vermoeden valt uit den grimmig-ironischen titel .,
Kramp, 'n Amsterdamsch winkeliertje, is de vader van
een veel to dikke veertienjarige dochter, en van een zoon
die hem in de vacantie weken voorzeuren : jedere pa en
moe gaat met ze kinderen wel 's erreges na toe . . . maar ,
bij ons . . . ho maar! . . . 't is wat lekkers ." En als juffrouw
K ramp ook mee begint : ja kinders, dat moe-je mijn
niet verwijten . . . dan moe-je bij pa wezen . . . as die 't niet
voor je over het, dan kan ik er ook niks an doen . Ik zou
't je graag gunnen, dat weet je . . . maar je pa het de cente"
(bl . 134) - geeft K r a m p ten slotte toe ,om vredes wil",
en daar gaat het gebeuren! 't Wordt een gesjouw duin op .
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duin af, een gehang in cafeetjes die erg duur zijn, eindelijk
eenn ontmoeten van K r a m p' s zuster, 'n visschersvrouw, die
juffrouw K r amp diep-beneden haar stand vindt, voor wie
de dochter, die in een badstoel gelegen wat wil flirten, zich
doodgeneert, maar bij wie Free t j e, de jongen, wil blijven
logeeren . In een onbewaakt oogenblik geeft de moeder toe, en
vertelt, wanhopig en ruzielg thuisgekomen, direct 'r schanddaad aan haar zuster . . . Die er den volgenden dag keen, om
F r e e t j e terug to eischen . . . scene op 't strand . . . telegram naar K r amp, die naar Zandvoort vliegt . . . juffrouw
flauwgevallen . . . met Free t j e tante terug, die zich met
juffrouw in de slaapkamer verdekt opstelt tegen barbaar
K ramp . . . buurt er bij . . . K r amp voor z'n gesloten
slaapkamer . . . ten slotte op 'n kanapee „zich dekkend met
wat hij vond : zijn jas, een tafelkleed . . . " scheldend op
„die wijven en wensch(end) dat hij maar dood was" (bi . 201).
Zoo jets voor J u s t u s van M a u r i k, maar bitser van
boert, wrang er van ironie, niet zoo gemoedelij k als 'n
Falklandje, scherper, bijtender, droog-weemoedig, bij alle
losheid stevig, en steeds grimmig lachende om dat lieve
leventje !
Nog grimmiger klinkt die gesm oorde lath in Op den
Weg tot Geluk, het laatste schetsje van Burgermenschen .
Ti l l y is geengageerd met F r its, maar heeft ruzie met
hem gehad waarbij ze ,in elk woord ziju akelig egoisme
en zijn grofheid" (b1 . 217) bespeurde . Zij ziet : ze moet het afmaken, doch de ouders, niet rijk, met veel kinderen, erg
gesteld op dit huwelij k waardoor hun dochter in goeden
doen zal komen, bepraten haar . Ook zelve stelt ze zich haar
toekomst voor van arm oud-meisje dat is blijven zitten, en
dus, ja, als hij weer terugkomt, dan hoort ze wel : ,er was
jets gewilds en valsch in den klank (zijner stem), alsof hij,
zijn wrok niet weggedaan had, maar enkel bedekken wilde . . .
tot later", maar Loch : „voor zij zelve het goed moist in haar
overprikkelden staat, had ook zij zwijgend haar hand gereikt . . . waarmee hij haar tot zich trok" (bl . 243) . Op den
weg tot geluk
Neen, niet lief-opbeurend, maar wel echt is C o e n e u' s
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mooie willen het niet kunnen, de stakkers! Zijn pessimisme
is sehrijnend, verholen-vinnig, maar toch niet gemaakt,
eerlijk van karakter . 't Is gelukkig maar 44n toon in de
veelstemmige kunst die 't leven vertolkt, maar die toon is
stevig-aangehouden en in zijn soort zoo zuiver, dat we
snakken naar de andere, die spreken van den hoogtijd des
levens.
Van den hoogtijd des levens daarvan weet S t ij n
S t r e u v e 1 s, vooral de latere ; ja, zeker, vooral die van
Open Luclit. Maar hoe? Al weer 'n nieuwe, weer 'n andere
S t ij u S t r e u v e l s in deze vijf schetsen van Stille Avonden?
Hoor toch, de eerste Ben Lustige Begraving, begint : ,,Inwendig droeg ik de voldoening van het gedane werk ." Hoe,
begint de lustige verteller van 't schoone leven om hem
been to doen aan zelfbeschouwing 9. Ja waarlijk! Na den
wonderschoonen avond buiten beschreven to hebben, klaagt
hij zacht : ,de weemoed vloeide als een dauwregen over
mijn gemoed - : ik stond daarbuiten als de eenling, die
weet en daarom niet meeleven kan als simpel deelken van
,plat harmouische geheel, van dat onbewuste levee in het
groeien en gaan van de omringende dingen onder't wentelen
van zon en wolken in den keerenden draai van het blinde
,jaargetijde . . . Ik had me groot gevoeld in 't hooge sta n
boven dat levee, rijk als een jonge prins, die de dingen
weet, maar mijn schamelheid kende ik nu daarbij, omdat
't onbewuste genot me ontbrak, waarvan de anderen zoo
vrij leefden en geerne gaf ik flu al mijn kennis, al de
kostelijkheid die ik in mijn hoofd droeg, heel mijn eigen
wereld om deelken to worden van 't onbewuste" (bl . 15) .
'Zeker, dat is zuiver gevoeld en gezegd, en toch klaagt de
vraag in ons op : - waarom gegeten van den boom der
kennis, en u gezet buiten het paradijs uwer vertelkunst .- 1
En als hij in de tweede, Harieneken, zijn lieve schepping
uit vroeger dagen, die hij niet meer kan terugvinden, belijdt : ,'t Huis heb ik me zachtjes neergeleid en, om iets to
grijpen, iets to houden uit die brooze vergankelijkheid heb
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ik mijn Lenteleven herlezen, voor de eerste maal sedert het
geschreven werd . 1k weet niet of het genot ervan vreugde
geeft of droef held ; 't geen ik er bij noel i s iets tusschentwee, maar onzeggelijk zacht en teeder" (bl . 35), dan bijna
bedillen we onthutst :
ja maar, zijn eigen werken herlezen dat doet 'n schrijver Loch niet op 'n werkdagavond,
maar eerst in zijn levensavond ! Frank L a t e u r is toch
niet oud geworden en moe ?
En we komen niet uit onze verbazing, want S t ij n
S t r e u v e 1 s zet N .B. motto's van vreemde dichters boven
zijn hoofdstukken, philosopheert over een citaat „Vergnti,gen
ist nichts als een hochst angeneluner &hmerz", en zet als 'n
echte philosoof ons voor contradicties
van deze onnederlandsche woorden draagt nu hij schuld als deze : „De kracht
van het kunnen is de edelste bezigheid van den mensch en
dat brengt een ander, een stelliger, een vaster genot dan
to denken aileen aan de dingen" en „De mijmering over een
ding is teerder dan het ding . . . " (bl. 40-44) . Zelfs zijn
boeren bekijkt en verbeeldt hij niet meer, maar in de
Zomerdagen op het V lakke Land bephilosopheert hij ze, aldus
„ik zie ze geern aan hun ijverige bezigheid verslaafd met
hun alm in de eerde wroeten . Er han gt een ernst van
volledig leveen over die doening, een grootheid waarvan die
eenvoudige lieden onbewust zijn, maar ze voelen zich toch
op hun plaats bij hun rijke vruchten, voldaan met al 't
geen er rond hen leeft en voor 't o verige laten ze Gods
zonne schingen en zijn tevreden in hun stifle bestaan . Niets
van het holle geschreeuw hier en de groo to redens waar
de misnoegden overal mee rond ltopen, niets van de angst
of de gejaagdheid der hebzuchtigen die den rechten weg of
zijn en het leven willen ommekeeren tegen den natuurlijken
loop in der vaste levenswetten : de landenaar voelt er zich
rustig, g edaag d in het oud bestaande . . . en bij dankt den
Heer die hem die gaven rijkelijk mededeelt. Al het andere
schijnt hier noodelooze drukte, kinderachtigheid, nieuwloopte uitvindsels ! De grond is goed, hun huizeke staat
er luchtig en stil met den openen kant naar de zon en
daar leven vrouw en kinders met 't stalleken erbij, waar
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hangt er gruisdikke vol blozende ooft : wat kan een mensch
al meer begeeren ?" (bl . 50/1). Zeker, dat is vriendelijk,
eenvoudig-, gezond-gezien en -gezegd, maar daarvoor behoeft men toch geen S t ij n S t r e u v e l s to zijn! Dan bereikt de verbazing haar toppunt als hij ons in diezelfde
schets bedriegt, en niet brengt op 't vlakke land, zooals de
titel beloofde, maar op 't strand, aan zee! Doch zoo echi!!
Zoo wil ik meer bedrogen uitkomen! Hoe echt, die gang
naar 't zeebad! Precies zoo herinner ik me als een benauwenis Ostende, waar ik 't van de luchtjes van aller
landen kapperwinkels-bij-elkaar niet lancer dan een kwartier
kon harden - alleen, ik kan 't niet zeggen, zoo ineens als
hij hier : ,'t uitzicht van de zee zelf lag versmoordd onder
then opschik van kleurige vaantjes en wimpels . . . Het
effene strand was er onkennelijkt en de schoone rythmische
rolling van de stifle baren, de zee zelf scheen er gemaakt
en gezottekapt in heel die omgeving van vastenavondweelde .
Ik voelde me als een vreemdeling in mijn eigen land" (bl .
55) . En toch, als hij alleen, of met een goeden vriend aan
zee mag zijn, of hij ze dan ziet! ,De zee is eene van do
zeldzame dingen die den mensch het gevoel van volkomene
bevrediging geven . . . De eenzaamheid doet er goedg
als een
stifle roes van bewegiiag . . . Geen avond was me ooit zoo
kostelijk, zoo heilig schoon . . . Liep de weg Tangs het strand
naar een oneindigheid voort en zou de avond eeuwig
blijve-n durenll" (bl . 59) .
Maar wat .) Neen, de verbazing kan niet hooger :
da h8rt Alles auf : S t ij n Streuvels kunstkriticus! Verneem, medeverbaasde, verneem slechts : ,schilderen blijft
toch altijd de conventioneele interpretatie der werkelijkheid ; 't is er zoozeer niet om to doen 44n ding zijn juiste
kleur to geven - alle tonen hebben hun relatieve waarde
verf is enkel het middel en alle schilderkunst is maar
een comedie met kleuren, aangezien de waarheid op verre
na uiet to benaderen is" (bl. 84) . Dan gaat hij zelfs woorden
cursiveeren, als om zijn lezers in to prenten dat ze nog
niet lezen kunnen . Anders, hoe frisch en klaar is ook
I
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deze kunstkritiek ! Maar 't schijnt of 't nu S t ij n S t r e uv e 1 s zeif to gek wordt . In eens laat hij de schilders, met
wie hij die dagen leeft, die ,fijnproevers van kleur en lijn"
door theoretiseeren over absolute kunst, en als hij naar de
menschen van 't land ziet, merkt hij : ,het innige leven,
de atmosfeer van het landelijk bestaan overzagen zij, 't
ontsnapte aan hunne oogen . . . de menschen en hun stifle
doen in then zomerschen zondag-avond dat was het groote
onderwerp" (bl . 96) .
In de volgende schets Zonneblommen keert hij dus daartoe terug, en vertelt van zijn rijden op een boerenpeerd in
den regen en van zijn ontmoeten van een oudgediende, die
gevangen zat bij den Turk . En daar is het weer smeeig
en best, weer als van ouds. En in de laatste Ingoyg hem
wijst hij zijn meisje de mooiheid van hun land, van
de dorpelingen, die wel voelen de simpelheid van hun bedrijf, ,maar de nietigheid van al hun doen staat in een
omgeving, v66r een achtergrond van oneindigheid . . . De
ernst van hun bezigheid en al wat ze ondergaan, dragen
ze onbewust in het hoofd . . . zij voelen zich de onderdanige
landsknechten van den grooten Heer die hen zijn wereld
in leengoed geeft en zonder hun toedoen de grootsche dingen
verricht in de lucht en op de velden" . (bl . 153/5) . En dan
vertelt hij haar hoe hij de bijbelsehe geschiedenis, verhaald
door meester op school, hier terugvond . „In de eenvoudige
grootschheid van land en lucht zag ik de legerbenden van
Abraham in 't gemoet komen van Melchisedeh . . . de
uittocht van J a c o b
heel de stoet van peerden, kameelen
en kudden slingerkruipend over den wegel en verdwijnen
in het oubekende, bachten den heuvel" (bl . 164) . En in
deze laatste schets komt aldoor op en gaat steeds aanzwellen en barst eindelijk in jubel uit zijn lof op de liefste
,,ik zoek naar de reden van mijn geluk en ik zie de wereld
als een wijde heerlijkheid en gij staat er midden in als het
schoonste beeld . 0, al mijn weelde : 't is dat ik u gevonden heb en u bezit . . . Ik wil u gelukkig maker, 't gelukkigste meisje van de wereld en genieten van uw eigen
geluk. We hebben ai de dag en voor ons en ze worden
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altijd schooner ! Het genot is oneindig . Ik voel me ale de
apostel die uit zijn roes ontwaakte en de verbijstering uit
,de oogen wreef na zijn vervoering op den Thabor en we
zegg en hem na, den stillen wensch :
Heere, hier is het
goed to zijn, laat ons er drie Lenten bouwen, eene voor mij
,em eene voor . . ." (bl . 174) .
En wij ontwakende uit den schoonheidsroes, then we
0, wat is ons
-ons dronken aan Stille Avonden, zeggen :
deze Stijn Streuvels goed ; zeker, Frank Lateur is
het zusterskind van G u i d o G e z e l i e ; misschien is hij in
vroeg ere werken meer puur artiest, hier is hij meer puur
mensch ; daar is hij wellicht grooter voor de kenners,
hier 't zeker voor de eenvoudige zielen ; hier is zijn persoon
ons nader dan ooit, en zijn werk daarbij, evenals altijd, zeer
wel-genomen !
Eigenlijk moesten er geen boeken als Stille Avonden een
braaf kriticus voorgehouden worden, want die leeren hem
lekkerbekken, en dan smaakt hem de gewone, dagelijksche
kost niet meer. Dat merkte ik tot miju verdriet met L o d e
B a k elm a n s' Havenlichtjes en Ever t s' Catastrophen, want
d.at is nu de gewone, dagelijksche kost die de literatuur in
Zuid- en Noord-Nederland ons op 't oogenblik opdischt .
Dus, dan Loch literatuur ?
Ongetwijfeld, puur literatuur, geenn aasje philosophie,
noch minder moraal er in ; neen, objectief werk, goed gedocumenteerde schetsen, echte, nieuwe literatuur, goed
verzorgd en versierd in schoon geteekenden band, neen hoor
maar ook enkel literatuur, van die literawel . literatuur
turig e literatuur.

In de Havenlichtj es gaat 't rumoerig toe . „Trees-uit-'t
Gangske, Mie-de-Mut en Trien-de-Snoepster" geleiden in
De A ftocht der Veertig met muziek en fakkels en veelschreeuwend yolk de stakende en gevangen genomen stokers
en tremmers naar de gevangenis . In de Lange Trapper
hooren we ,iets uit het leven van M i r a, M i r a het diensterken, diensterk6n door het toeval, venusdierken bij
Gods genacle, later erkend maagdeken van het voetpad door
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den wil der heeren wethouders en hunne trouwe dienaars"
(bl . 43) . In Begeert niemands Goed hoe J u u 1 een van,,het
aanzienlijk korps der bureelratten, die de openbare besturen
meubelen" een rijke vondst doet, en hij dus ,thans Mr . V e r h a e v e r t, zich verheugt in het bezit van een goede gezondheid, van grondeigendommen, fondsen, kindereu, van een
vrouww en grijze haren . Door eene gelukkige metamorphose
herinnert hij zich niets meer van het verleden, sinds hij
eenmaal bankbiljetten droeg op zijn menschelijk hart"
(bl . 84) . Maar als de lezer dan weer aldoor moet lezen
van venusdierkens, en „het gedienstig, wettig maagdeken
van het voetpad", dan oordeelt hij aan 't slot : een jong
schrijver van talent, maar zeker zoo jong, dat hij met opzet
ook al wil meezwetsen over venusdierkens
en ik vind
dat de lezer 't dan niet zoo heel mis heeft .
Kalmer zijn Ever t s' Cathastrophen . Tenminste, na de
meeste dier zestien schetsjes, waaruit deze bundel van 358
bladzijden bestaat, moet men zichzelf herinneren :
nu
hebt ge een catastrophe gelezen ! En dan zeg t men :
o

ja, da's waar ook, 'n catastrophe !

Zoodat men ze, zonder to liegen, voor 't meerendeel
ook wel kon noemen : menschelijke laf- en domheden in
soorten of to wel verdiend loon ; soms : tragisch levenslot,
een enkel maal zelfs : 'n buitenkansj e. Mees t zijn het
kiekj es uit de kinematograaf en genomen aan den donkeren
kant van het leven in de stad . Maar niet zoo vlug als .
v a n I3 u 1 z e n dat doet, en zonder then grimmigen weemoed
die C o e n en's werk zooveel wranger, doch ook zooveel persoonl&er maakt . Slechts enkele als Kommer en Wijmpj e
zijn buiten genomen ; het eerste een opeenstapeling van
menschelijke ellende, wel oneindig veel treurigheid in klein
bestek, dock zonder de plotselinge, onverwachte omkeering
aan 't slot, waaraan een catastrophe doet denken ; het
laatste, een laat huwelij k van boersche, oude gelieven,
schijnt me zeer gelukt als 'n leuke idylle . De taal is nog
al goed-verzorgd, en iedere leeslustige kan den bundel,
zonder zich to ergeren, doormaken - maar 't blijft literatuur.
En de echte boeken zijn toch maar die, waar we dat
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vergeten, die door de scheppende rhythme van het schoone
woord opheffen, hoog, hoog in den zonlichten, stralenden
hem el en doen zalig glimlachen over het levee dat is en
Gods gave en ons eigen werk ; of die in den nacht doen
dolen, verslagen, weemoedig, beschaamd over het leven,
waarin we Gods hand niet speuren, en zoo weinig de
menschen, ons zelf ; U die doen toeven in den schemer en,
zooals Longfellow zegt, gevein :
A feeling of sadness and longing
That is not akin to pain
And resembles sorrow only
As the mist resembles the rain,

maar in ieder geval ons bij 't lezen doen vergeten dat we
een boek, en laten gevoelen dat we het leven in handers
hebben .

ONZE LEESTAFEL.
Dr. P a u l Fred e r i c q . Thorbecke voor 1830 . 's Gravenhage, Mart . Nijhoff . 1906 .
Deze herdrukken van in de ,Vlaamsche Gids" voor 1905 versehenen artikelen doers ons een weinig bekenden T h o r beck e zien.
De Thorbecke van voor 1830 was totnogtoe voor de meesten onzer
een soort van mythische persoonlijkheid, van wie men wist, dat haar
drager aan Duitsche universiteiten had gestudeerd, to Gent professor was geweest en door de Belgische omwenteling van daar
was verdreven . Een enkele had wel eens gehoord van brochures
over onderwijs, van mededinging naar een prijs voor een goed antwoord
over beoefening van vaderlandsche geschiedenis, maar verder ging
de algemeene kennis niet . En het was toch werkelijk wel de
moeite waard de wordingsgeschiedenis van onzen grootsten staatsman uit de 19de eeuw, den eminenten leider der liberale partij in
hare eerste ontwikkelingsphase goed to kennen, zou men zoo zeggen
Want Van der Linden's redevoering gaf daarvan indertij d
slechts de groote trekken .
Daartoe in staat gesteld door de openstelling van het familiearchief en de aanvulling zij ner kennis nit officieele en andere gegevens,
zette de bekende Gentsche hoogleeraar, blijkbaar aangetrokken door
de omstandigheid, dat T h o r b e c k e hoogleeraar to Gent was geweest
en de ,Hollandsche" wetenschap had vertegenwoordigd, leermeester
van Bergmann en Jules van Praet, Vreede en Roest
van Limburg, Conway en Rinse, zich tot de beschrijving
van T h o r b e c k e's j eugd en studentenleven, professoraat en verblijf
to Gent . Zoo werd zijn boek een schoone aanwinst voor onze historische literatuur, een welkome bijdrage tot de kennis van den beroemden staatsman.
Een andere T h o r b e c k e dan de ,magere, hoekige, steile figuur,
de man als uit ijzer gegoten" treedt ons hier to gemoet, een vriendelijk toehoorder van P 1 a t en's ghaselen, wel ,onbekend met verstrooiing en gezelligheid" en afkeerig van de ,verlustiging van het
dageiijksch levee", maar toch ,opgaande in de kunst, voornamelijk

in de muziek, en in de vriendschap" en overigens ,onverdeeld"
levered voor „de wetenschap", zooals reeds B e r c k e n h o f f's studie
in de Gids van 1897 hem ons liet zien uit Tie c k's briefwisseling .
Wij zien hem werken aan zijn eerste bijna vergeten geschriften op
zielkundig en rechtsgeleerd gebied, vooral als hoogleeraar to Gent
,,door weinig studenten naar ware verdienste geschat", een typischen
stijven Hollander to midden der zwierige Belgen van omstreeks
1825, vol ijver voor zijn yak, vol liefde en zorg voor zijn beste
leerlingen, druk arbeidend voor binnen- en buitenlandsche geleerde
tijdschriften, zich wijdend aan studion over universitair onderwijs
en nationale geschiedenis, eindelijk de eerste sporen waarnemend
van de catastrophe, die bet jonge rij k der Nederlanden zou verxietigen - tij d van voorbereiding voor de groote task, die hem in
bet Noorden zou wachten : de vorming van een waarlijk constitutionneel regeeringsstelsel .
Het belang dezer uitgave mag niet gering worden aangeslagen .
P. J. B.
Rembrandt-Album .
Over dit album is reeds voor zijn verschijning en niet minder
daarna veel to doers geweest. De leiders der onderneming van bet
comite voor ,Nationale Rembrandt-hulde" om „Rembrandt aan het
Volk" to brengen hebben zich veel moeite gegeven om overal in
den laude sub-commissies to vestigen en propaganda to maken voor
bet denkbeeld ; de firma E n s c h e d e heeft hare persen beschikbaar
gesteld voor bet geven van reproducties in kleurendruk . En het
resultaat ? Verscheidene deskundigen hebben zich daarover minder
gunstig uitgelaten, andere hebben de geheele methode zoowel als
bet denkbeeld zelf ten eenenmale scherp afgekeurd, nog andere
tionden bet geleverde nog zoo kwaad niet . En dit laatste zou ook
mijn gevoelen zijn : eenmaal aangenomen, dat reproductie, die toch
nooit meer dan bij benadering bet origineel kan weergeven, toegelaten is, schijnt bet procede voor bet zestal hier gegeven platen
niet ongeschikt, met uitzondering van de , .Brug", die veel to bruin,
en bet ,Joodsche Bruidje", dat veel to kleurig is uitgevallen ;
,,Elizabeth Bas" schijnt van alle bet best gelukt met „Rembrandt
de officier", iets minder de ,Simeon" en bet portret uit de ,Staalmeesters" . Alles sainengenomen schijnt de verzameling wel berekend
voor bet doel, waarmede zij is bijeengebracht, en is dus eene verspreiding dezer reproduction op groote schaal onder ,het yolk", in
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de eerste plaats op de scholen maar ook in het huisgezin alleszins
aan to bevelen. Daardoor zal R e m b r a n d t werkelijk nader gebracht
worden aan velen, die zijn naam totnogtoe slechts ais een naam
kenden, en zullen zij eenig begrip krijgen van de hooge kunst van
dezen ,toovenaar met hot licht" . De prijs van f 2 is zeer goring .
Bij de uitgave, die tegen half Juli verschijnen zal, is nog een kort
overzicht van R e m b r a n d is levensloop gevoegd van de hand van
den beer W. C . van M e u r s .
P. J. B.
Hoofdartikelen van wij len professor V reed e, overgedrukt
uit bet Utrechtsche Dagblad (1869--1880) . Leiden, B r i l l,
1906 .
Hier als bet ware een vervolg op den ,Twintigjarigen Strijd",
eon nieuwe bij Iage tot de ,Levenssehets" van den bekenden
Utrechtschen hoogleeraar, fel strijder voor wat hij voor recht en
goed hield, hevig, bij na persoonlij k vij and van T h o r b e c k e, zij n
'ouden leermeester to Gent, wiens liberaal parlementarisme hem een
gruwel was, eerlijk kampvechter voor de beginselen van historisch
staatsrecht, inonarchaal zelfs tegen de monarchie in, onvermoeid
kampvechter ook voor de nationale eer zooals hij die opvatte . De
man van ,Le Pacificateur`' van 1870, van den strij d tegen den
afstand van de kust van Guinea, tegen den Atj eh-oorlog en de
Indische staatkunde van de liberale partij, tegen den oorlog en
de annexatie van Transvaal in 1881, tegen buitenlandsch geweld
en irnperialisme, tegen de bisschoppelijke hierarchic, tegen wat
niet al . Het zijn de scherpe pijlen, die bij telkens en telkens
wader afschoot, zonder genade en zonder verpoozing, die ons hier
door zijn zoon worden geboden, samengevoegd als tot een laatste
gedenkteeken voor zijn vereerden wader, wiens stem zoo dikwijls
door bet land heeft geklonken, meestal als die des roependen in
de woestij n, maar toch niet altij d zonder weerklank in bet gemoed
van velen, zeker ook thans, al is bet een stein uit een lang gesloten
graf.
P . J. B .
P . L. M u l l e r . Geschiedenis van onzen tijd sedert 1848.
Vierde Boek, Eerste druk . --- T j e e n k W i 11 ink, 1906 .
De dood verraste den betreurden geleerde, voordat hij bet
groote door hem ondernomen werk had voltooid . `'Vat hij nog bad
kunnen bewerken vormt bet deel, dat wij hier voor ons hebben,
ten minste bet grootste gedeelte ervan : de beer D e B e a u f o r t
man de voortzetting van den arbeid op zich en leverde bet slot

van dit deel geheel in den geest, waarin de overleden schrij ver het
eerste gedeelte had geschreven . Dit deel omvat het eerste stuk van
het vierde boek : Zegepraal der moderne denkbeelden (1859-1879),
en houdt zich in de eerste plaats bezig met de beschrijving van
het tot stand komen der eenheid van Italie en Duitschland, met
staatkundige geschiedenis dus, waaraan ook in de vorige boeken
de meeste aandacht gewijd was --- geheel overeenkomstig de opvatting van den schrijver omtrent den inhoud van het begrip geschiedenis . De pen ontviel aan zijn hand, toen hij de gebeurtenissen
had beschreven tot op lei 1866, toen „de beide groote Duitsche
mogendheden tegenover elkander met de hand aan het zwaard
stonden" . Slechts een fragment van een volgend hoofdstuk werd
nog in zijne nalatenschap gevonden . Moge het den heer D e B e a uf o r t gegeven zijn den torso van M u 11 e r' s arbeid of to werken
en ons tenminste van de staatkundige geschiedenis der dagen, die
aan de onze voorafgingen, een volledig beeld to geven .
P . J. B.
Dr . L . R . Beynen door Dr . Joh . Dyserinck . 's Gravenhage, W . P . van S t o c k u m en Z o o n, 1906 .
Wat Dr . D y s e r i n c k doet, dat doet hij nauwkeurig en volledig . Aan dit beminnelijk boekske over een bij uitstek sympathieken
Nederlander heeft hij toegevoegd een lijst, acht bladzijden groot,
van de geschriften van B e y n e n, en nog een tweede lijst, zeven
nominers groot, van de geschriften over B e y n e n .
Het werk van Dr . D y s e r i n c k is opgedragen aan den oudhoogleeraar Dr . S . A . N a b e r, die vijf en zestig j area geleden
het onderwijs van B e y n e n op het gymnasium to 's Gravenhage
genoot en ruim een halve eeuw geleden binnen Haarlem's veste
D zT s e r i n c k als een zij ner eerste leerlingen telde . Daaruit blijkt,
dat de manners, die dergelijke geschriften als hetgeen hier thans
wordt aangekondigd in de wereld kunnen zenden, zich haasten
moeten, als zij nog iets belangrijks mee to deelen hebben . Spoedig
zal er niemand meer zijn, die met zoo veel kennis van zaken over
Dr . P . d e R a a d t en het instituut to Noorthey, over J o h a n n e s
K n e p p e 111 o u t en de Rederijkerskamer to Leiden, over B e y n e n' s
buitengewone gave van improvisatie en zijn talent als opvoedkundige spreken kan . Toch geldt het hier een traditie, die wel gered
.nag worden . Laat ons hopen, dat het papier, waarop D y s e r i n c k
zooveel wetenswaardigs als hier wordt aangeboden heeft bijeengebracht, aan den tand des tijds zal weerstand bieden .

--
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Wat D y s e r i n c k van B e y n e n citeert teekent den man van
karakter en van groote levenswijsheid . Zoo hooren wij op bl . 19,
dat de Fransche overheersching schadelijker voor ons yolk is geweest dan de Spaansche geloofsvervolging . „De verdrukking van
-F i I i p s I I had ons tot martelaren, die van N a p o l e o n tot slaver
gemaakt." Op de tweede bladzijde reeds treft ons deze uitspraak
,,Het levee van den mensch is de openbaring van zijn karakter .,
Eenmaal gevormd wordt hij niet door uiterlijke omstandigheden of
plaatsen vervormd of vernieuwd en aanschouwt hij alles in het licht
dat in hem ontstoken is."
Toen B e y n e n den leeftijd van tachtig jaren had bereikt,
sprak hij, van een ware ziekte hersteld, tot ziju vrienden
,,Voor het tegenwoordige kan ik op mij zelven toepassen hetgeen
de Oranjes eenmaal elkander toeriepen : ,het is met ons gedaan ."
Toch gevoel ik mij nog sterk door het geloof, dat mij kracht geeft
om to leven maar ook om to sterven en dat juist in het aangezicht
van den dood zich het krachtigst openbaart ."
Op bl . 82 lezen wij , dat Beynen, Rector van het Gymnasium .
to 's Hage „voor eigen ontwikkeling op de achterste bank eener
klasse plaats nam, zoo vaak Dr . v a n H e r w e r d e n een treurspel
van Sophocles of een blijspel van Aristophanes behandelde .
Geen leerling zou met grooter aandacbt de les volgen dan hij ."
De ouden van dagen zullen het boekje van Dr . D y s e r i n c k
over den vromen en beminnelijken leermeester onzer Koningin-Moeder
met vreugde lezen . De j ongeren kunnen er veel uit leeren .
V. D. W.
Louis C o u p e r u s . De Berg van Licht . Amsterdam .
L . J . Veen.
De wetenschap dat aan de voorstanders der theorie van l'as't
_pour fart protest van de zijde dergenen die den letterkundigen
kunstenaar aansprakelijk stellen voor het moreele karakter van
zijnen arbeid, gewoonlijk niet veel belang inboezemt, mag mij
niet weerhouden aan het begin deze korte aankondiging te verklaren dat in mijne oogen de verschijning van dit boek eene ramp
is -- zoowel voor den Schrijver, als voor onze letterkunde en voor
onze kennis van Rome's verleden .
Het is een van de donkerste bladzijden der Romeinsche
Keizersgeschiedenis die aan den Schrijver zijne stof heeft gegeven .
Toen in 217 na Christus de prefect M a c r i n u s den door hem
vermoorden C a r a c a 11 a als Keizer verving, doodde zich de Keizerin-
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Moeder, de begaafde J u 1 i a D o m n a en week hare zuster J u l i a
M o e s a uit naar hare geboortestad, bet Phoenicische Emesa ; haar
vergezelden in deze ballingschap hare dochters : S o a e m i s met
haren veertienjarigen zoos B a s s i a n u s, en M a m m a e a met
haar zoontje Alexander . Zonder veel moeite slaagde echter de
schatrijke en eerzuchtige Bloesa er in onder de legioensoldaten
to Emesa' gelegerd een opstand to verwekken ten gunste van
haren kleinzoon Bassianus' die dank zij het Phoenicisch koningsbloed zijner grootmoeder, op zoo jongen leeftijd reeds bet opperpriesterschap van den to Emesa vereerden ,Elah-Gabal", den
Lichtgod des Bergs, bekleedde en ,dansende voor bet aangezicht
des Badls" door zijne schoonheid op de zinlijke verbastering der
troepen een zeldzaam sterken invloed wilt to oefenen . Aan bet
hoofd der legioenen trok deze knaap als Keizer in de lente van
219 Rome binnen, vergezel d van zij nen God Elagabalus, en heerschte
gedurende vier jaren onder den naam 31 . Aurelius Antonius .
In de lange ziektegeschiedenis van bet Romeinsche zedenverval
zijn wellicht geen afschuwelijker dagen bekend . Al de ritueele
gruwelen van den 31olochdienst, al de walging wekkende ontucht
van bet Oosten vereenigde de Hoogepriester-Keizer Elagabalus
met de meest overspannen zucht naar telkens nieuwe weelde en
to gelijk met een mystieke vereering voor den God van Emesa
aan wien hij nu eens bet heilige Palladium van den Vestatempel,
dan weer het Salammbo-idool van C a r t h a g o uithuwelijkte . En
vier jaren lang verdroeg hem bet yolk van Rome, eerst met
nieuwsgierige sympathie, toen met geblazeerde gelatenheid, tot hij
eindelijk in een straatoproer neergestooten en in den Tiber gesleurd werd, een slachtoffer van Rome's oververzadiging of voor
een oogenblik herlevenden vrijheidszin .
Het raadselachtige feit, dat Rome, zelfs bet Rome dat eenen
C o mm m o d u s en C a r a c all a verdragen had, zich vier jaren fang gebogen heeft onder de tuchtelooze willekeur van eenen knaap, krankzinnig door de meest walging wekkende hartstochten, is wel geschikt omm eenen psycholoog-romanschrijver to prikkelen tot nadenken . C o u p e r u s geeft, in zijnen historischen roman al die vrijheden gebruikend die nu eenmaal ten onrechte aan dat genre
van lilu-eratuur geoorloofd worden geacht, van dit zielkundig raadsel
deze oplossing, dat hij en den Keizer, en zijn yolk schildert als
volstrekt en zonder beperking overgegeven aan een roes van zinsgenot, aan eenen zwijmel van de meest intense en de meest
verbasterde sexueele -- liefst homosexueele -- begeerte .
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Het karakterbeeld van zijn ,keizertje" -- op zoo weeige, tegenzin wekkende wijze bewonderd en begeerd door de schare -- kan de
romanschrijver maar voor een deel ,naar historische gegevens"
teekenen . C a s s i u s D i o en H e r o d i anus zeggen dienaangaande
niet veel . Welkomer is hem dus Lam p r i d i u s , bet zij hij diens
opstapeling van ongelooflijkheden zelf heeft gelezen, bet zij hij uit
een navolger put . En waar ook L a m p r i d i u s to kort schiet
komt C o u p e r u s ' eigen fantasie to hulp . Geen kleur is hem to
schel, Been stof to zwaar, Been taal to grof om zijne tafreelen to
doortrekken van de meest onbeperkte zinlijkheid . Hij schildert
bet offerfeest van den Emesaanschen lichtgod, maar om dat echt
zinlijk to maken leent hij daartoe de kleur van den phoenicischen
_ starte-dienst . Hij beschrijft den tempel van Emesa, maar naast
de priesterwoningen plaatst hij de huizing der ,tempeldeernen",
hij roept de volken van alle windstreken samen om den Badl to
dienen, maar maakt tot bet middenpunt hunner vereering bet
lichaam van den jongen ontuchtigen priester . Om E 1 a g a b a 1 u s
verloochent de Indische gymnosonst zijne wereldverachting, de
christen zijn Heiland. En bet strekt waarlijk niet tot veredeling van
deze ziekte van begeerten, dat de schrijver dit Oostersch sensualisme heeft overgoten met een troebele saes van gnosticistische
mystiek, en zoo met de magische wijsheid der ,hoogste .Eenheid", met
de phoenicische geheimleer der ,, m anlij ke en vrouwelij ke Macht",
met neoplatonische bespiegeling en christelijk geloof goochelt
kortom met een mengelmoes van allerlei heterogene theologische
stelsels - dat bet den lezer en misschien ook hem zelf groen en
geel voor de oogen wordt .
Bij dit alles lang stil to staan ware onnut, indien bet boek
niet was van een zoo begaafd schrij ver en niet handelde over eene
zoo belangrijke periode . De gave van C o u p e r u s om eene groote
stad in haar verleden schitterend to doen herleven verloochent zich
hier niet . Rome leeft in dit boek : in de pracht der Palatijnsche
paleizen en in de weeldeschittering der Thermen van C a r a c a 1 l a ;
en bet is vergeeflijk dat ondanks de minutieuze studie door den
Heer C o u p e r u s aan bet Rome van Helagabalus besteed, of en
toe een kleine antiquarische peccadillo zijne pen ontglipt, zoo als
b .v . I . p . 168 waar hij de Arx Capitolina in den ochtend hare
schaduw laat werpen op bet Tabularium -- wat onmogelijk is daar
de Arx noordwestelijk van bet Tabularium ligt - ; of I. p . 185 waar
hij aan de Vestaalsche Maagden eene begeleiding geeft van lictoren
met de bijlen in de bunciels. Tegenover de zorgvaldige stadsbeschrij-
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ving hinderen dergelijke vergissingen. weinig : zij zijn trouwena
veel onschuldiger dan opzettelijke wijziging van de historie . De
roman verliest iets van zijn historisch en daarom voor de psychologie van zijnen held belangrijk karakter zoo vaak zich de schrijverwillekeurig veroorlooft geschiedenisfeiten om to zetten : Den opstand tegen den praefectus praetorio Julianus to verplaatsen uit
Azi6 naar Rome en van Afacrinus' tijden in die van Helagabalus, den Christenbissehop P a p i a s Z e p h y r i n u s wierook to,
doers strooien voor 's Keizers beeltenis, zonder dat de geschiedenis
van iets dergelijks weet, de fantastische beschrijvingen die we
bij den leugenachtigen L a m p r i d i u s lezen omtrent het weeldeleven van den Keizer op den Palatijn niet slechts over to nemen
inaar zelfs to verdubbelen, is erger dan van eene toga laticlavia
to spreken waar het eene tunica moest zijn .
Gee-ft dit alles ons recht, de verschijning van dit boek eene
ramp to noemen? Wat C o u p e r u s vermag, toont hij toch ook
hier : de kokende hartstochten van een oproerig yolk, de heerlijkheid van een Romei -nschen zonnedag, beschrijven slechts weinigen
zoo als hij dat kan! - Ja, maar het is pijnlijk, to zien hoe ten
slotte C o u p e r u s de geesten die hij heeft opgeroepen niet meer
meester blijft, hoe de inodderstroom van onkuischheid, vraatzucht,
laffe levenszatheid, zonder ophouden golvend over de straten van
zijn Rome ook des schrijvers eigen talent overstelpt, hoe zijne stem
overslaat van de geeffemineerde Elagabalus-verheerlij king tot degrofste matrozentaal . Dit is deprimeerend omdat het eigenlijk
slechts eene uiting is van bodemloos pessimisme . En daarom zou
deze zeer duistere ,Berg des Lichts" ook voor de lezers en vereerders van Louis C o u p e r u s noodlottig kunnen worden ; indien
men namelijk zijn boek ging houden voor eene eenigszins betrouwbare beschrijving van het Rome der derde eeuw . Wie een roman
schrijft van zooveel studio, van zooveel omvang, die bedoelt toch
niet alleen zich met zijne lezers to verdiepen in de ziektegeschiedenis van een enkelen pathicus en zijne omgeving? Het is eene
ietwat gemakkelijke oplossing van het psychologisch vraagstuk
aan dit boek ten grondslag gelegd, ter verklaring van een keizerleven als van Elagabalue, stad enn rijk voor to stellen als in
haar geheel kwijnend onder eene zelfde krankheid .
De schildering zondigt door eentonigheid . Tegenoverdeschare
hossend en joelend in het duister van hare verbastering, had de
schrijver ons moeten doen gevoelen dat zijn Rome leeft in den tijd
van Origenes en Tertullianus, van Ulpianus en Apulejus .
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Hoe kunnen wij anders verstaan dat na E l a g a b a l u s Alexander
Sever u s heeft geheerscht ?
K. K.
Thomas P . K r a g. Gunvor Bj eld. De dochter van den
predikant. Uit het Noorsch door D . Loge man van
d e r W i l l i g e n. Utrecht . H . H o n i g, 1905 .
Alweder een j onder Noorsch schrij ver van talent . Hij kan
vertellen, weet een verhaal op to zetten, figuren en karakters to
teekenen, ook nu en dan een woord to vinden waar ziel in zit .
Geen geringe lof voorwaar . En toch. . . Is er iets van het decadente Kopenhagen hem aangewaaid ? Heeft de machtige, sombere
I b s e n of wel de groote cynicus K i e 11 a n d hem onder zijn greep ?
Zoo erg is het niet ; maar het boek doet Loch iets van die vragen
oprijzen . Het is een levensgeschiedenis, en wel van een vrouw
die veel edels en aantrekkelij ks heeft ; m aar er hangt als een mist
over het geheel en het stemt ons droevig . Heeft de schrijver
dit bedoeld ? Hij wii ons doorgaande de frischheid van het natuurlijke leven in vrije ontplooiing tegenover het huichelachtige eener
,conventioneele moraal doers gevoelen : dit is een zeer gewoon thema
in de Noorsche litteratuur . Ook deze „dochter van den predikant",
gelijk reeds haar vader, behoort tot de vrijen, edelen, die durven
to leven. Maar van de kracht en de blijdschap die dat meebrengen zou geeft de schrij ver ons het gevoel niet .
Dit is een van die vele knappe boeken, waarin vrij wat talent
is, en waarvan wij ten slotte toch vragen : wat doet het ons zien
-en gevoelen dat het zien en gevoelen waard is?
1. S.
Anna van Gogh-Kaulbach. Rika . Haarlem .
Vincent Loosj es, 1905 .
De realistische roman . Het stuk speelt in den bollenstreek .
Met kan wel waar zijn dat de menschen daar allemaal zoo praten
en ook in hun gewone gesprekken zoo'n ruwe taal uitslaan, maar
dat voortdurend to lezen, zwart op wit, vele, vele bladzij den door,
is verkwikkend noch verheffend, 't Is een triestig verhaal en een
triestig boek, opzettelij k en bedoeld triestig, want we moeten wel
heel goed zien en er van overtuigd worden in welke stoffelijke en
geestelijke misere deze ploeteraars leven ; hoe zij vreemd zijn aan
alle hoogere aspiraties en eindigen met ten onder to gaan in de
harde worsteling om 'n heel klein beetj e geluk van de laagste
soort. . . R ik a is een onecht kind, welks moeder kort na haar
.geboorte sterft ; zij komt dan in huffs bij de grootmoeder, een ruwe
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vrouw, ruw zelfs in haar weinige teederheid voor het schaap ; de
verdere huisgenooten zijn een volslagen idiote tante en een bijna-volslagen idiote, dierlijk-stomme en soms gevaarlijke oom . Men
kan zich uit de aanduiding van deze omgeving zoo ongeveer denken
wat ons wacht als de schrijfster de geschiedenis van dit meisje
gnat vertellen ! Nlaar . . . het valt toch nog mee . Er is zelfs een
ietwat humoristisch gedeelte in het verhaal, als het plompe, lompe
kind van het land voor noodhulp gaat dienen bij een familie op
een badplaats aan zee . Toch begint juist van pier de aanleiding
tot hat tragisch slot . Want de zoon uit die familie zal blijken de
-- onmisbare, onafwendbare - verleider to zijn. Onmisbaar ? Ja,
in een boek als dit. Onafwendbaar? Neen . Want hoezeer we ook
gevraagd worden to gelooven dat iemand als R i k a tot ondergang
gedoemd is, wij zien daar niets van . Zij is verloofd met een
braven jongen man, die wel een beetje ,sociaalderig" doet, maar
het met haar goed ineent en haar trouwen wit, en haar een goad
leven bezorgen zal . Ook houdt ze wel op haar manier van hem .
Doch het was nu eerimaal bij de schrijfster besloten dat een zoo
blij einde als verfoeilijk-banaal niet to pas kwam in het kader van
dit verhaal, dat immers de zwarte ellende der plattelands-proletariers moest weergeven . D us komt weer de verleider, de mooie
meneer naar voren . Nu is deze verleider al op zeer singuliere
wijze geteekend : een melancholicus, die zijn melancholie lief heeft
loch alleen echt groot geluk vindt in heftige emoties ; die zoekt
hij in de muziek en in den omgang met vrouwen . Ook in hat verkeer met R i k a wit hij zoo'n heftige emotie vinden en dat gelukt
hem ook . Straks, als dat voorbij is, verbreekt hij den band en
zij stort zich in het water en het verhaal is uit .
We moeten nu maar niet gaan tobben over de vraag of er in
dit alles wel zoo iets is als een psychologische noodwendigheid ;
of niet een ,heusche" R i k a den decadenten don Juan een draai
om zijn muzikale ooren zou hebben gegeven of eventueel na de
verbreking van de kortstondige verbintenis hat zaakje meer wijsgeerig zou hebben opgenomen . Want, nog eens, dit moest zoo
tindigen : er is geen redding voor de arme proletari&s-kinderen
in boeken als deze .
H. S .
Astrid Ehrencron-Muller . Mevrouwtje Elsebeth .
TJit hat Deensch door Betsy B a k k e r - Nor t . Amersfoort . Valkhoff & Co .
Een wonderlijk boek, dit werk van de jonge Deensche schrijf-
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ster, dit verhaal van een ongelukkig huwelij ksleven, bezien van
den kant der vrouw, die haar man lief heeft trots alles en die
als de oude Badeloch „om eenen man wel bei haar kinders geven"
zou . In kunst zoekt ze verstrooiing voor haar groote levensleed,
in de kinders zoekt ze het - hoe fijn heeft de schrijfster die
L i 1 l e en then L u t h geteekend -, maar ze kan en ze moet haar
levensgeluk en haar levenskracht alleen vinden in de liefde van
den onwaardigen man. En het einde is haar dood, als ze, na hoeveel droeve ervaringen ! -- inziet dat hij toch niet van haar houdt,
de ellendige zwakkeling, die met haar speelt en na telkens teruggekeerd to zij n telkens weer afdwaalt .
Natuurlijk kan men zeggen dat een waardige vrouw, die zich
voelt en zichzelf eerbiedigt, niet geduld zou hebben wat dit
,,mevrouwtje" onderging . Maar, ziet ge, als ge met zulke opmerkingen dit boek tegemoet treedt - o ge hebt duizend maal gelijk,
maar dan moet ge dit verhaal maar niet lezen, want dan vergeet
gij dat zij nu eenmaal zoo zielsveel van haar W o I f g a n g hield,
zoo veel dat haar hart brak toen hij er op trapte . . . Alleen als ge
zoo iets wilt aannemen als gebeurlijk, dan kunt ge deze treurige
geschiedenis begrijpen en dan zult ge de poezie verstaan van deze
tragedie en den humor proeven, waarmee dit droevige verhaal door
de talentvolle schrijfster verteld is .
H. S .
V oorts zijn door de redactie ter aankondiging ontvangen de

navolgende boekwerken

Anna d e S a v o r n i n L o h m a n . Kleine levensdingen (overdrukjes
uit „De Holl . Lelie) . Amsterdam . L . J. V e e n .
H . Bake 1 s. Doopsgezind predikant . Bouquetje Dogmatiek . Enkhuizen . P. Bais, firma W. onder de Linden, 1906 .
W. G . van N o u h u y e . Uit Noord- en Zuid-Nederland . Beschouw ingen en Critieken . - Van Over de Grenzen . Studien en Critieken . Baarn .
Hollandia-Drukkerij, 1906 .

INTERMEZZO
DOOR

G. F. HASPELS .
A an den heer
L . L . Kleijn van Brandes .

Wilde ik m'n genoegelijke dagen to Dillenburg, waar,
midden in 't rotsheuvelige boschrijke Nassau, de herinneringen aan de Oranjes 't zoo huiselijk-hollandsch waken,
niet laten bederven, dan moest ik er heen.
Namelijk naar die boomen, vormend 'n troep ruiters,
rijdend precies over den kam van den hoogsten heuvel aan
gindsche zijde van 't dal, naar die tergende ruiters ! Want
reden ze maar voort ! Doch jawel, aangereden kwamen ze,
precies aang ereden, nooit een stag verder !
Vooraan schreed 'n reusachtige landsknecht, statieus
dragend de hoogwapperende banier . Achter hem reed, apart,
de aanvoerder op zwaar oorlogsros, een beetje schuin gezien,
tusschen profiel en verkort in . Hoogstaande in de stijgbeugels, zich in 't onbuigzame harnas moeilijk omwendend
en daartoe met de eene hand steunend op de bil van 't
peerd, riep hij naar achteren, met de andere hand vooruit
in de laagte wijzend, :
Dillenburg ! Vlug kwamen dan z'n
mannen aangedromd, terwijl achter den heuvelkam er al
meer opdoken, duidelijk silhouetteerend tegen de lucht ;
o. H. YI 6
21
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en er was 'n vroolij k opgekij k en joegjachtend geroep van
de ruiters naar hun aanvoerder . . . .
Maar dat eeuwige aanloop nemen, dat eeuwige aankomen en nooit arriveeren ; 'n tergend gezicht, om kriebelseh
to worden !
Zat ik beneden, in de erker, uit to zien over Dillenburg
in 't dal, over 't zachte staalgeglim van 't leidakige stadj e,
zich vertrouwelijk aanvleiend tegen overzijdschen heuvel
waaruit eerst de kerk en dan hooger, op 't oude slotplateau,
de Wilhelmsthurm kwam gerezen, dadelijk moest ik rechts
terzijde blikken naar den ruiteraanvoerder die wees : Dillenburg !
Of boog ik zoover mogelijk uit om, den kant van
Sechshelden en Haiger op, door de dalvlakte de Dille to
zien aankronkelen en opeens verdwijnen tusschen de huizen
van het stadj e, altijd zag 'k nog then aanvoerder naar me
scheeloogen, en hoorde 'm, onder 't wijzen met zijn gestrekten arm, lachen
Ueber Dillenburg liegt Haiger,
Dort wohnte Wilhelm der Schweiger

En dan kon ik me afleiden met de herinnering aan
den vroegeren Fii.hrer van den Wilhelmsthurm, den trouwen
Nassauer en echten Muss-Preusse, die zoo smakelijk kon
zuchten :
So, hier wohnte W i 1 h e 1 m der Schweiger ! Wir
hab'n jetzt auch 'nen W i 1 h e l m ; aber der schweigt nie !
That er's nur !
ook dat hielp me niet ; want ik wilde niet
afgeleid worden ; ik wilde 't rustigmakende vergezicht genieten .
Zelfs boven, voor mijn werk gezeten, moest 'k elk oogenblik naar die tergende ruiters kijken en me afvragen : wie
het toch zouden zijn ; W i 11 e m s broers misschien, of Brabantsche edelen, of Fransche hulpvendelen, die kwamen
vragen, of vertellen, ja wat P
Honderdmaal kon 'k me voorpreeken, dat het boomen
waren, niets dan wat sparrensilhouetten tegen de lucht,
mezelf ringelooren me Loch niet zoo aan to stellen, ik
moest er heen. Misschien als 'k de groote boomen eens
had aangekeken, de takken had zien wringen uit de
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stammen, en 't jongere boschje had hooren suizen hoop op
den heuvel, dat dan de betoovering gebroken was . Z66
kon 't toch op den duur niet ; altijd moeten kijken naar
die ruiters ; aan tafel niet hooren wat me gevraagd werd ;
en van 't Dille-dal, omringd door de mooi-elkaar-insnijdende
heuvels, purperig van winterbeuken, zwartgroen van sparren
of diep-oranj e van de bloote akkers, niets zien dan die
malootige ruiterij, dat moest maar eens uit zijn !
En zoo daalde 'k op 'n zonnigen middag den heuvel,
waartegen 't Kurhaus ligt, af, liep de spoorrails over, een
nieuwe buurt door, hier al even rauw en kaal als overal,
zoodat daarna 't vieze wegje tusschen twee rijen schuren
van balkwerk, dichtgepleisterd met kalk en stroo, nog
prettig er aandeed, en kwam dan aan de Dille . Na een vinnig
wintertj e was 't geweldig gaan dooien, zoodat dik-geel
water, als vloeiende klei, door 't rotsig rivierbedj a raasde .
Op de brug moest ik lachend 't voortrazend water nakijken,
,dat naar beneden holde, voort, voort, naar den Rijn, voort,
voort, om een laagj e vruchtbaarheid to leggen op 't vette
land van Holland .
De brag over, even stilgestaan : hoe echt ! Links 'n paar
stap van me 't grijze oude stadhuis met 't oude mispelvormige leientorentj e ; vlak vooruit de marktfontein, die
drie dikke waterstralen in 't bekken neerklatste, terwijl
door den vierden een oud moedertje haar emmer liet vullen .
Oude huizen met hooge, laag-neerglijdende daken stonden
er om keen, huizen, met veel rijen kleine vensters, lage
verdiepingen, en van binnen enkel balk, zwaar en donker,
huizen die d eden denken aan de achttiende eeuw . Achter
die huizen king hoog tegen de rots de kerk, met vierkanten
toren en leien dak, een groote, Hollandsche dorpskerk, ware
ze wit in plaats van grij s
en daarachter, wat rechts,
,strekte zich de zwart- en bruinplekkende cyclopenm uur van
den ouden burcht der Nassauers, waarbovenop meer hing
dan stond de norsche, vierkante staatsge vangenis . Nog
hooger, vroolijk steeg daarachter omhoog 't geestige silhouet
van den Wilhelmsthurm tegen klare lucht . En ik kreeg
lust dat heele zaakj e op to nemen, en neer to plakken aan
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onzen Rijn, ergens tegen Westerbouwing, of Heelsum, ofzoo .
Dan Pan klimmen, de Marbachstrasse op . Eerst weer
langs van die groote, hier schunniger huizen, met geweldige
steenen trappen er voor en een mesthoop met kippers er
naast ; dra langs bruine, ijzeroerkleurige restes van den
ouden stadswal, en 'n verdedigingstoren, nu blijkbaar bergplaats van kruiwagens en schoppen. Voorbij nieuwe huizen,
ongevoegd en schreeuwen d van kleur, ging het kronkelend
naar boven . Hier kwam, als een breede goot naast den
weg, de Marbach naar beneden geklaterd, en ik zag hoe
midden op den rijweg nog 'n bronnetj a kwam naar boven
geborreld, helder en klaar, dat parmantig aan de andere
kant van den weg een miniatuur-beekj a maakte . Al klimmend
werd het ruimer . De heuvels glooiden weg, en rechts
tapijtte zich een weide, waar middendoor de kronkelende
Marbach kwam rennen, meenemend wat uit staal-blanke
greppels haar van alle kanten kwam toegevloeid . Aan de
overzijde kroop 'n wildere weide tusschen zachte hellingen
op, en over de grauwe boschwei wolkte een kudde schapen,
hier en daar zwart geplekt ; twee schepers stonden bij
elkaar op hun stokken geleund, terwijl hun honden druk
and de kudden draafden. Aan miju linkerhand klommen
jonge sparren, steil, als boven op elkaar, en tusschen hun
stammetj es in 't rotsgruis spreidde 'n wild aarbeitj e zijn
scherpgetand blad en bibberde een varentje, bijna zoo fijn
als maidenhair.
Aldoor klom de weg. Hoewel nog Januari was de
lucht zwoel en suisde door de dennen 'n zacht windje, als
zwaar van lenteweelde . Dwars door de dennen een opening
naar een steengroeve, waaruit geel-grijze rotsbonken voor
den onderbouw van huizen gehaald werden . En daartegenover een akker met vruchtboomen, vlak langs den weg, appelboomen blijkbaar als fetisch vereerd, zoo zorgvuldig was elke
boom omgraven en gemest, ook stain en tak schoongeschrapt
en dan geel-wit gepapt . Arme schoolj ongens, dacht ik, die
al niet meer kunnen bidden : 'leid ons niet verzoeking, want
ze kunnen 's zomers geen weg opgaan of hij leidt ze wel
in verzoeking
en thuisblij ven ware nog erger.
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Ik keek een s om, en zie, daaronder trachtte nog de
Wilhelmsthurm uit to steken boven de heuvels ; maar hij
reikte reeds nauwelijks meer ter helfte van den boschheuvel,
waartegen 't Kurhaus lag . En ons huffs
.) Ja, daar het bovenste
van die villaatjes, daar, 't erker-raam ! Duidelijk . Doch waar
bleven de ruiters nu ' Neen, ik kon er nog niet zijn . Maar
wel zag ik van beneden een helm en een uniform naar me
opklimmen . Ai, hij had toch mijn zucht over de appelboomenn niet gehoord, want ook zuchten ware misschien
gesetzwidrig P
Ik klauterde wat vlugger door en had nu hooge akkers
aan den eenen kant, en lag ere aan den anderen, terwijl Binds
uit de laagte een heuvel met beuken opsteeg, den grond
oranjebruin van 't blad, en dicht bezet met grijs-blauwige
hooge beuken, die in dichte, breede gelederen den geheelen
heuvel innamen. Als 'k m'n ruiters gezien had, zou ik dat
bosch eens doordwalen ! Ondertusschen een nieuwen heuvel
op, en daar waren ze : de terg ende ruiters ! Maar totaal
uit elkaar gerukt, verdestrueerd ! De banierdrager in den
grond gezonken ; wat de aanvoerder moest zijn niets dan
een oude, kale spar, en wat zijnn peerd moest verbeelden
een dikke, breedgearmde den, maar dan 'n heel eind achter
hem ; en van de aandrommende ruiters niets to zien ; wel
wat wild geharrewar van kreupeldennen en ruw goedje .
Omkijkende zag ik in de verre diepte ons erker-venster,
maar ook dat 'k nog wat had to klimmen om in de juiste
gezichtslijn to komen . Eenmaal iu 't vizier staande tusschen
ons venster en de ruiters zag ik 't : ja, nu stond 't peerd,
de breedg earmde den, voor de Don Quichotte-figuur van
den mag eren spar ; anaar dat andere er voor en achter was
enkel vormloos boschage . Tartend nam ik de goedige
boomen op ; de goede sukkelaars, to bloot en onbeschut op
den heuveltop om niet gehavend en verfomfaaid to zijn
door den wind ; ik kende ze nu ! Al had dus 'n welwillende
Forster ze me willen omhouwen, ik zou ze gratie verleend hebben ; ze zouden me niet meer terg en, ik kende
ze, de stakkers !
Nu terug ; natuurlijk niet denzelfden weg. Nog een
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paar stappen dan was ik op den heuveltop, en kon misschien een zijweg vinden door de bosschen naar omlaag !
Doch boven op den kalen heuvelrug gekomen, bleef ik
verrast staan . Beneden me lag 'n dorp, zoo tuimel-recht
onder me, dat 'k alleen zag 'n gebroken dofstaalkleurig
vlak van blauw-leien daken, en slechts van 'n enkel, uit 't
opgepakte woningcomplex tegen 'n heuvel opgekropen huis
ook 't gekruiste muurbalkwerk, zwart op roomgeel . In
wintervoren geploegde, gele akkervelden glooiden naar beneden, of golfden verder over de hoogvlakte . Verderop
rondden purperige beukenheuvels, en rezen of daalden fluweelgroene sparrenwouden, van alle kanten elkaar tegemoetkomend, voorbijschuivend, opvolgend tot in blauwende
verten, wonderrustig onder den zachtzonnigen winterhemel .
En nergens een huis ; op den ganschen weg tusschen
Dillenburg, toch 'n stadj a vol Behorde en allerlei scholen,
en dit dorp in de diepte niet een huis ! Gezelliger zag 'k
ineens ons geldersch landschap, met zijn boerderijen in de
boomgaarden, verspreid over bouwkampen en weiden
maar hoe innig stond men hier opeens voor de natuur .
Ja, dit was Natureinsamkeit, en hier zag men de veld- en
boschgeesten diep in de groote, geheimzinnige oog en . Hier
greep 't oorspronkelijke heimwee naar moeder natuur geweldig in de ziel, en hart en oogen openden zich groot,
als moesten ze luisteren naar 'n ontzagwekkende persoonlijkheid . . . . juist omdat hier geen mensch, geen huis was .
Ja toch ! Over 't dorp keen, midden tegen een heuvelhelling, 'n klein huisje, naast 'n zwart gat in den berg,
en er voor een hoop naar beneden getuimeld rotsg ruis,
terwijl draden, waaraan bakjes hingen, zich spanden naar 'n
tegenoverliggende helling ; maar ook daar geen beweging,
en 't gevoel dat uit 't zwarte gat zoo aardreuzen konden
verschijnen . . . .
Verschrikt door 't geknoerp van schreden op den
grintweg keerde ik me om . Ah, daar kwam de militair :
den helm op rooden kop met zwaren, blonden snor, de
grijsblauwe, schoudermantel tot op hooge laarzen, en onder
den mantel uit de sabel . 0 wee, 's mans rang, 's mans titel P !
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Voor officier was hij ongetwijfeld niet schneidig genoeg.
Soldaat dan ? De idee reeds voelde ik als hoogst despectirlich . 0 wee, hij keek al door me heen, en hij was . . .
Herr F e 1 d w e b e 1, waagde ik in wanhoop, konnen Sie
mir nicht einen Weg zeigen lurch den Wald nach Dillenburg
E e l d w e b e l? Was?
en zijn oogen deden reeds
erger dan me inspecteeren of ik er niet verdacht uitzag,
ze waren me al aau 't ungnadigst abcommandiren .
Ach, sehen Sie, ik kenne das Militar so nicht, ich
bin Hollander .
Ja so! Die Hollander kennen das Militar uberhaupt
gar nicht . Feldgendarm bin ich . Und Sie wollen durch
den Wald ? Das geht im Winter nicht, im Sommer . .
Kann ich dann caber das Dorf . . .
Das ist Donsbach, and von Donsbach konnen Sie
nach Haiger in einen halben Stunde, and von da mit dem
Zug nach Dillenburg i
riep hij nog, reeds doorloopend .
Even stond ik in beraad : neen, niet den zelfden weg
terug, laugs mijn gedegradeerde ruiters, dan maar over
Haiger
Ik schoot miju gids na, den steilen weg af, als zou 'k
eerst hem en dan de huizen op hun kop springen, en had
hem spoedig ingehaald .
So, sind Sie da schon wieder ? Und wie geht's Ihr'm
Willemienchen ? Hat Sie Sich ganz wieder erholt ? Die Nassauer Luft wird Ihr gut gethan haben, was?
Opeens herinnerde ik me lien Julidag van 1902, toen
'k pier in Nassau, bij Balduinstein, onze driekleur
en
of dat 'n mooi gezicht was !
had zien wapperen van
den hoogen Schaumburg. En om dat zelf nog eens to zien,
en hem los to krijgen, vertelde ik mijn tocht er heen, en
hoe de keliner van de restauratie me verzekerd had dat
Hare Majesteit om vier uur altijd langs kwam, zelve de
dogcar mennende, en hij me beloofd had me to waarschuwen .
Toen plots :
's Kommt die Koningin ! Ineens de heele zaal
leeggestormd. En ja, daar kwam de dogcar ; en een elegante
dame mende ; en we haalden de zakdoeken al to voorschijn ;
en zetten den mond al open . . totdat met een schelmsch
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lachj e ons een hofdame voorbijreed, stil proestend met een
paar hofheeren om onze lange gezichten .
Ja, ja! knipoo o de de Feldg endarm ;
Ich dachte mir
eben, Sie haben keinen guten Blick auf Rangspersonen !
En dan moest hij alles weten van ons rijke land, van
immer grime Wiesen and Kanale, en begon daarop diep
to zuchten over hun Fleischnoth and wenig ergiebigen Boden .
Maar als ik dan wees op die prachtbosschen, waaronder
ook nog rijke mijnen waren, commandeerde hij mijn goedAlle Bergwerke, Kupfer and Eisen, alle
moedigheid weg :
aufgegeben ! Macht nichts. Grosse Noth, Arbeitsnoth, was?
In Donsbach stale zijn barschheid me aan . Bah, hoe
anti-idyllisch was zoo'n als 'n stad volgepropt dorp ! De
groote huizen, schots, scheef en dwars teg en elkaar in, omgeven met mesthoopen in plaats van met tuintjes, en op de
modderige kleiwegen verkleumde kippen .
Ja, hier gauw uit, weer de hoogte en de eenzaamheid
in ; en toen de Feldgendarm me den weg naar Haiger had
gewezen, klauterde ik gaarne uit den dorpsmodder omhoog
den heuvel op. Ik zal een kwartier g eklommen hebben, eerst
onder een oud afdak door, op zware balken dwars over den
weg gebouwd ter beschutting tegen schommelende tonnettes erts die hoog over den weg uit de mijn kwamen
gezeuld, dan tusschen al rotsiger heuvels, soms roodbruin,
dan leiblauw, toen boven in do eenzaamheid ik weer een
eenigen klauteraar me zag inhalen . Nergens
evenmin als
tusschen Dillenburg en Donsbach --- een huis to bespeuren,
van een toren of stadsteeken Been sprake ; ik zou toch niet
verdwaald zijn tusschen deze boschheuvels, waar geen vee
geen vogel, letterlijk niets to hooren was in den winter? Ik
wachtte dus den klauteraar op en :
Ich gehe dock so
gut nach Haiger ?
Wat, wat sprak die man? Daar was mijn Duitsch
heilig bij, of ik had tot dusver in 'n andere taal gesproken !
Zooveel begreep ik echter dat hij naar Herborn moest,
jawel, 't eerste station achter Dillenburg . Dus dan gingen we
samen . Ik keek hem aan : een klein kereltj e, bleek, pokdalig, zwarte vlugge oogen onder struikrooverachtig en flam-
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bard, 'n internationaal colbertpakj e van twijfelachtig e kwaliteit dat hem om 't lenige lijf flodderde . Hm, met wien ik
dan ook de eer had to klimmen, zeker met 'n klauteraar
van beroep : foei wat rende dat kereltje den heuvel op !
Sie kennen doch den Weg genau ? vroeg ik meer om
hem wat in to toomen, dann dat ik daaraan twijfelde .
Wacht, nu luisteren : dat weer niet begrepen ; maar dit
wel, nl . dat hij den weg bij dag voor 't eerst maakte, hij
was Italiener .
Italiano
Si, si, signore ! lachte 't kereltje me toe met de
gauwdievenoogen .
Di qual' paese '
Di Verona !
Oef ! Daar waren we boven. Hoe wijd en levend-eenzaam was 't weer, en hoe stil-ontroerd voelde ik me staande
op de hoogte ! Weer aan alle kanten heuvels, weggolvende
met akker naast akker strak gespreid, op en neder glooiend ;
verderop koepelende, purperige beukenheuvels en ruige
bosschen van opsprietende, zwartgroene sparren, dan even
neerhellend in kleine gelige akkervlakten, die aanliepen
tegen teergrijze eikenwouden
en alles al verder en verder
wegblauwend naar den zonnigen einder ; en wij beiden alleen
om de vreeg den van deze hoog e schoonheid to genieten .
Onwillekeurig was 'k blijven staan, en toen de Italiaan
me vragend aankeek, kn~kte ik hem toe :
E hello, 'sto
paese .
Si, si ! Bel paese
Un poco com' Italia la bella, hm
Si, si un bel paese, Italia, ma senza denaro, senza
denaro (geen geld!) Niente i
en meteen maakte hij die
wijsvingerbeweging van uitvlakken, die aan niente 't karakter
van onwedersprekelij ke ontkenning geeft . En dan aan 't
doorratelen : hoe vroeg hij zijn ouders verloren had, en nu
overal terrazzo-vloeren legde, en to verstandig was om in
de huwelijksfuik to kruipen, en nu naar Herborn ging,
wear ze ook terrazzo-vloeren wilden, en in dit land er geld
genoeg was . . . .
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Onderwijl rustten m'n oogen op de zonnige hoogten ;,
alleen als ik uit zijn sissend gauwdievengeratel niet kon
wij s worden, moest ik op de gebarentaal van den Italiaan
letten . Hoe aardig Loch wees hij, even in de knie zakkend,
hoe klein hij nog was geweest, toen hij alleen had gestaan
op de wereld, en hoe had zijn vurig-donkere, scheefgehouden flambardkop als vanzelf even theatraal gedaan,
in vlug gevoeld en -gevraagd mooi medelijden met dat arme
weesje !
En dan met mijn hart aldoor spanseerend over de
zonnige hoogten gevoelde ik den wonderen weemoed des
levens - : hij en ik, van Zuid en Noord, wij menschen,
alien, man en vrouw, vriend en vriend, uit 'n eeuwigheid
komend, opweg naar 'n eeuwigheid, ontmoeten elkaar 'n
oogenblik, en dat is 't levee, 'n oogenblik slechts samen
gaan van elkaar volkomen-vreemden - ; maar ook uit lien
donkeren weemoed, als 'n schitterende bloem, als 'n heerlijke eik uit de weeke aarde, deze zekerheid : maar boven
en voor ons alien dezelfde zonnige hemel, Onze Vader in
de hemelen, de onveranderlijke realiteit in 't als water
door de vingers glijdende leven, 'n „wonder van standvastigheid, in 't onstandvastig leven" (v . E e d e n) .
Tot opeens m'n Italiaantje vooruitschoot, en zich omkeerend me kort wenkte . Hem nasjokkend zag 'k dat we
geen kwartier meer tijd hadden . En aldoor liep de weg
voort boven op den heuvel ! Toch wist hij even goed
als ik dat zulke stadj es als Haiger, niet zooals oude Italiaansche rotsstadjes de bergen bekronen, maar hier aan den
voet liggen ; waarom sloeg hij dan niet een afweg in? Dat
kon toch 'n kip zonder kop nog weten, dat je hier niet
boven op den heuvel moest blijven ! Dus, toen hij maar bleef
doorbeenen aldoor den weg boven over den heuvel, vroeg
ik, barsch als 'n Feldgendarm, of hij er voor instond dat
we er zoo kwamen ? P
Natuurlijk niet ! Hij had me immers dadelijk gezegd
dat hij maar eens, 's nachts, dezen weg gegaan was, en toen
met een man, pier tehuis ; ja, ja dat had hij me immers
dadelijk gezegd !
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Maar, .. . dat werd to gek dat 'n Italiaan en 'n Hollander
elkaar in 't hartj a van Nassau den weg zouden wijzen, then
ze voor 't eerst zagen !
Ja, ook de Italiaan vond dat ik minstens 'n Duitscher
had moeten zijn ; wat had hij nu hier bit to staan met
zoo'n Hollander ! !
We stonden stil, begeereude vooruit to vliegen, want
hij moest to Herborn zijn, anders ging 'n ander met zijn
terrazzo-vloer strijken ; en ik naar Dillenburg, want 'k had
niets verteld van mijn tocht ; we moesten dus vooruitvliegen,
en we stonden stil, kokende van jacht en opwinding ! 't Werd
een gespannen sfeer tusschen ons
owee, onze zenuwbatterij en waren sterk geladen, owee, als de electrische vonk
oversprong, en de wederzijdsche teleurstelling over zulk
wegwijzen losbarstte !
En niemand op den eenzamen, hoogen weg ; en de zon
zakte reeds weg achter de heuvelen ! Gekozen dus ; van
een seconde kon 't afhangen ; beslist dus ! En terwijl 't
Italiaantj e stond to dansen om voorwaarts to schieten, ging
ik resoluut terug . Want zooeven, vlak bij die wegkromming had ik, diep beneden ons, een blauw-leien dorp met
torentj e g ezien . Dat moest Haiger zijn ! Daar had hij
moeten afslaan, de uil ! En nijdig, zonder opheldering ging
ik terug, 'n afweg zoeken .
Maar direct kwam hij me achterop gedraafd, of ik 't
wel zeker wist dat die weg de kortste was?
Ik weten ? Weten ? Ja, ik wist
en kon ik maar
zeggen wat ik wist
ik wist dat zoo'n Italiaansche suoeshaan met z'n struikrooverstronie er niet erg betrouwbaar
uitzag.
Neen, neen, daar kon 't niet zijn, gesticuleerde, ratelde
en siste hij : daar was toch geen fabbrica ?
Fabbrica ? wat fabbrica ?
Si, si ! 's Nachts waren ze die groote fabbrica gepasseerd !
Maar, waarom dan niet dadelijk ? . . . tot opeens ons
geschreeuw verstomde voor een pear reetjes, die uit 't
boschje aan den weg kwamen geschoten, den akker op .

332
Gracieus, verwonderd hieven ze hun sierlijke kopjes naar
ons op, al voorttrippelend met de fijngeleede steltenpootjes,
bleven dan brutaal-elegant kijken naar dien Italiaan en
Hollander zonder geweren, schudden gemoedelijk hun fijne
bron skleurige kopj es, om joecht! plots in doodelij ken haast
weg to rennen, 't bosch in .
Weg was ook de Italiaan, blijkbaar ineens zeker van den
weg . Ik zette door, hem achterna, intusschen overtuig d
dat we den trein nooit haalden . We hadden geen tiern
minuten meer . Ik met m'n angst en hij met z'n onzekerrheid hadden voor elkaar de kans verspeeld ! Daar nam de
weg een zwaai links, en ik stond voor een kolkende diepte .
En ja, daar diep onder me lag 'n grootere plaats dan bij
den vorigen wegdraai, en daar 'n fabrieksschoorsteen . De
fabbrica ! Haiger ! Maar, to laat ! En waar was de Italiaan ?
Daar, daar ! Niet op den breeden heirbaan, die wijd zwaaiend
den berg afkronkelde, maar in deze geul voor me, half
pad, half beek, zoowat loodrecht naar beneden schietend,
vlak op zijn fabbrica aan ! Verbazend, wat was dat kereltje
in die halve minuut, dat hij me vddr was, al gedaald ! Wou
hij den trein nog halen ? De oolijke rakker ! En voor 'k
moist wat 'k ging doers, had 'k 'n sprongetje genomen . . .
en daar . . . V iel ik ? Sprong ik ? Raasde ik dwars door
dennetjes voort ? Stoof ik langs rots en boom? Huppelde
ik springend op veerenden voet als een bal naar beneden,
of holderd ebolderde ik bonkend berg af, als 'n steen niet
meer to stuiten
Maar geen tijd om to vragen en to ontleden wat 'k
deed ; ik had meer dan genoeg aan het doen zelf . Dat was
oppassen op 't pad to blijven en niet tegen 'n boom to
willen oprennen ; dat was : tegelijk zien Met precies op 't
pad, of liever in het beekj e, to blij ven, want 't platste m e
toch reeds genoeg om de ooren
maar dat was vooral :
'n wondere weelde van to stappen met zevenmijls-laarzen,
van als m'n eigen auto afstanden to verslinden, van werkelijk to vliegen, van met wijdvlerkende armen to vliegen .
En dit net griezelig genoeg vinden om 't genot volkomen
to proeven, niet to denken aan een trein dien to halen,
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niet aan een misstap die to mijden was, maar aan die
dolle vreugde als 'n waterval naar beneden to bruisen .
Daar schoot ik den Italiaan in ! Daar stoof 'k he
suizend voorbij, in 'n oogzwenk zijn neerschieten met ongelooflijke passen en meewiekende armen ziende, terwijl hij,
den flambard in den nek, ons aanhitste : -- Presto ! prestissimo ! En ik voelde mijn voorbijsuizen als 'n soort heldendaad, 'n heroisch vliegen, 'n reuzen ervaring .
Pella fabbrica ! hoorde ik, al neerduizelend in juichende
vaart, nog door 't bosch weergalmen .
Dan werd 't ruimer, de heuvelwanden weken, 't bosch
opende zich, de heuvel slechtte af, het vliegen was helaas
voorbij. Nu werd 't nog maar dravend uitdruilen, en reeds
moest 'k weer aantrekken . Op mijn horloge gekeken : nog
twee minuten ! Vlak bij de fabriek haalde de Italiaan me
in, en juist toen we den hoek der fabriek omhijgden, speed
'n scherp gefluit uit de verte de lucht in .
Ginds, aan de overzijde, schuin over veel rails lag 't
station ; 'n klompj e reizigers stond op 't perron ; 'n seinwachter zou juist de afsluitboomen van den overweg neerlaten, maar wilde ons nog goedwillig laten passeeren .
De Italiaan was me voor . . . ik kon hem niet bijhouden . .
en daarbij . . .
In wanhoopsovermoed riep 'k hem na :
Hier ! !
We haalden z6o den trein toch niet meer
direct
dwars over de rails op hem toe to hollen gaf nog 'n tiende
van 'n kans ! En dus . .
Geschreeuw achter me van den terugcommandeerenden
seinwachter, juist toen de trein sissend en dreunend den
hoek kwam omgereden en puffend stilhield . Naar-nauwkeurig zag 'k de portieren openvliegen, 't klompj a reizigers
zich oplossen, 't weer stil worden op 't perron . . . de locomotief als zich klaar maken me voorbijsnorrend to verdeemoedigen, en m'n brutaliteit to straffen .
De portieren waren dichtgeploft, de hoofdconducteur
met Mn voet op de trede bracht 't fluitj a aan den mond,
toen ik hijgend tegen 's conducteurs rug aanviel, en stamelde
Bitte . . . Dillenburg . . . Kein' Fahrkarte !
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Schokschrikkend trok deze automatisch 't portier open,
duwde me met 'n snauw er in . . . en als 'n nooit verwachte
zalige rust voelde ik : de trein was in beweging .
Ik was terecht gekomen in een derde klasse, waarin
4en heer en drie milicien-verlofgangers .
Bezorgd trokken ze brommig de openstaande raampj es
dicht : -- Sie machen eine Schwitzkur im Winter?
Gewiss ! hijgde 'k :
eine unerwartete Kur !
Maar zag dan voor 't stationshekken den Italiaan . Ik
schaamde me en dook weg ; moest echter toch naar hem
gluren . Den flambard in de hand, en van boven tot beneden
met modder bespat, keek hij met zijn flitsende oogen onder
verwaaide Karen den vertrekkenden trein na, en 'k hoorde
hem zijn verwensching sissen :
Maz
zzate 1) ! Ik schaamde
me nog meer, en kreeg aandrang om aan den noodrem to
trekken .
Doch daar bleef het bij, en mijn bemodderde kleeding
bekijkend, begon ik, toen we onder langs den heuvel
stoomden, half als verontschuldiging voor m'n verfomfaaid
uiterlijk, half als genotsherinnering, hijgend to vertellen,
hoe we die in 'n paar minuten waren afgevlogen, de Italiaan
en de Hollander, die elkaar den weg wezen in 't vreemde land.
Nun, dann waren Sie ein rechter Fliegender Hollander !
lachte 'n milicien ; en we alien lachten mee .
Jetzt each Dillenburg ? Die Hollander fuhlen sich
daheim ? Der Stammsitz der Oranier, ihres Wilhelmienchen ?
Und ein judenfreies Bad ! kwam de heer .
Dat had ik nooit van Dillenburg gehoord . Wel dat
't volgens de Kurhaus-advertentien moest zijn : „ein ozonreicher Luft-Kurort" .
Ausser Zweifel ! Ein Jude soil das Schloss den
Franzosen verrathen haben ! verzekerde hij stevig.
Maar voor we 't eens waren geworden, stopte de trein,
steeg ik uit, en kwam de hoofdconducteur me ov erleveren
aan de gen ade van den sta tionchef .
-- Dieser Kerl kam in Haiger so veralteriert angelau1) Verkort voor : sia mazzato = wees vermoord !
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fen, dass ich ohne Fahrkarte . . . en brommend ging hij verder .
De chef nam m'n armzaligheid scherp op, vertrok
g een spier, wenkte me mee in 'n lokaal, commandeerde
Dritte, einfach, Haiger ! en liet me staan.
Ik dorst niet naar me zelf to kij ken, en dankbaar betalend verheugde ik me dat 't reeds ging schemeren, en ik,
door 'n achterwegj e, ongemerkt naar huffs kon sluipen .
Maar toen ik weer op 't perron kwam, en de locomotief
juist aantrok, viel plots 'n raampj a naar beneden, een
lachend soldaatje boog er uit, en geholpen door twee die
boven hem uitkeken, groetten ze, juichschreeuwend, zoodat
't heele perron me aangaapte : -- Adieu, Fliegender Hollander, adieu':

OUD EN NIEUW UIT HELLAS
(Philologische herinneringen aan eene Archaeologische reis) .
DOOR
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VI .
Door de Cycladen naar Delos .
Cyclades
cyclus van eilanden heet de wisselende
groep van rossige, blanke, grauwe en violetkleurige rotseilanden die in twee groote lijnen het land van Euboea
en van Attica voortzet : Attica in Keos, Kythnos en Seriphos ; Euboea in Andros, Tenos en Myconos . Tusschen die
twee reeksen pijlers van de groote eilanden-brug, die het
vaste land van Hellas verbindt met Zuid en Oost, liggen
weer kleinere bruggen, en zuidelijk volgt een nieuwe krans
met Naxos en Paros, Siphnos, Melos en Amorgos ; ten zuiden van dezen ligt bijna geheel alleen Thera . Waarom
heet deze dubbele of driedubbele groep „Cycladen" ? ,Omdat zij als een krans om het heilige Delos heen geschaard
liggen", antwoorden de oude schrijvers . De nieuwe geografen hebben eenig recht om het hoofd to schudden over
deze verklaring, want het kleine Delos ligt veel to dicht
aan den oostelijken rand der Cycladen om aan de gansche
groep Karen naam to geven . Wat dan ? Zou het zijn, omdat een schipper, die bij Andros beginnend van eiland tot
eiland zijn tocht voortzet, ten slotte in een kring blijkt

gevaren to zijn, daar hij van zelf op Andros weerkeert :'
Of
hebben misschien de oude zeelieden den zelfden indruk
gekregen als wij, terwijl we over de frissche morgenzee
heen kijken, nl . dat overal, waar men zich in deze eilandengroep bevindt, kransen van rotsen u omringen ? Want inderdaad, de Cycladen zijn als een driedubbel parelsnoer vastgehecht aan de kust van Hellas . Zij vormen dan ook met
de bergen dier kustlanden geologisch een geheel . En zulks
niet slechts geologisch ; ook historisch . Al heeft zonder
twijfel in de oudheid zoo goed als nu nog de bevolking
van deze grootendeels onvruchtbare eilanden zich door
allerlei kenmerkende eigenschappen van Atheners en Corinthiers onderscheiden, toch behoort deze eilandenwereld
ten voile tot Griekenland : de grootheid van oud-Hellas
ruischt ons ook op onze eilanden-vaart tegen uit tal van
welbekende namen ; en dit is naast de oneindige bekoring
der zee zelve, die hier door den telkens wisselenden klippenkring eene reeks van binnenhavens gelijkt, naast de verlustiging der tallooze kleine barken, wier h andige schippers
kloek als hun voorvaderen zelfs storm niet vreezen dien
grooter schepen schuw in de havens ontvluchten, dit is in
waarheid hetgeen ons in deze eilandenreis bovenal aangrijpt en boeit . Elk van die rotsen roept ons een naam
toe : geheel Hellas herleeft hier voor onzen geest . Voor
den schrijver van een reisverhaal, als het mijne, is het hier
veeleer plicht dien al to dichten schimmenstoet to keeren
dan alter namen to noemen .
In den nacht uit den Piraeus weggestoomd, hebben
wij, wanneer ik des ochtends aan dek kom, het kale, grauwe
Keos (Tzia) al links laten lig g en, om de zuidpunt heen
varend met Kythnos (Thermia) aan de rechterhand . Noch
de vroolijke haven der hoofdstad Iulis, noch de wingerden
en eikenbosschen, die nog steeds als oudstijds de trots
van Keos ziju, hebben wij gezien . Maar philologisch herdenken doet ons dat Bemis vergeten . Over de golven heen
toont ons onze fantasie een hartroerend herinneringsbeeld
het is ons alsof wij een klein houten schuitje zien naderen,
en daarin eene slanke vrouwenf g uur gebog en over een zuige0.E .VI 6
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ling ; in zacht klaaglijken rhythmus klinkt mij haar weenende
zang : „Kind, hoe zwaar is mijn leed ! Maar zie gij sluimert, in vredige vergetelheid . . . . Als zware golfslag uw
gij merkt het niet, noch als de windvlaag
haar besproeit
giert . Verscholen ligt g' in uwe purpren doeken en 'k zie
alleen uw schoon gelaat. Ach, was gevaar gevaar voor U`,
gij zoudt uw fijne oor aan mijne klachten leenen . Maar neen
Toon
rust stil mijn kindeke ; ach, ruste ook de zee !
ons, o Zeus, genadiger gezindheid. En is mijn bede to
vermetel
vergeef mij om de wille van den knaap ."
Het is de klacht van D a n a e tot den hoogen Z e u s
woorden van teederwier roerend eenvoudige woorden
heid voor haar kleinen P e r s e u s, woorden van onbeschrijflijk treffende onderwerping jegens den God die zoo hardons hier in de ooren
vochtig hare liefde had geeischt
klinken ; een klein en toevallig bewaard fragment van den
verloren liederschat die eens den Keer S i m o n i d e s, P i nd a r u s ' tijdgenoot heeft beroemd gemaakt . Men noeme
het gees willekeur of toeval, dat juist dit kleine lyrische
lied van den grooten epigrammatischen dichter ons dezen
ochtend in de gedachten ligt . Van S i m o n i d e s' epigrammen
al zijn er honderden die zijnen naam dragen bewaard
is het immers uiterst twijfelachtig, of zelfs een gering
deel zijne schepping is ; en ten opzichte van zijne lyriek
zijn wij niet veel rijker, daar de bespiegelende ode wier
ontleding zoo groote rol speelt in P 1 a t o's geestigen ,Protagoras" fragmentarisch en weinig persoonlijk is . Te kostbaarder is ons dus het kleine stukje zijner ,,D a n a e," dat ik
pier boven citeerde . Welk een groote kunst in het kleine,
hoe volstrekte afwezigheid van alle rhetoriek in de teedere
melancholie harer klacht ; hoe roerend en aangrijpend is
hare onderwerping aan de goddelijke hardvochtigheid, snerpender dan het meest pathetische verzet zou zijn geweest !
En bovenal, hoe treft ons de zachte droefgeestigheid der
taal in den mond van dien dichter, dien wij vooral kennen
ads lofzanger van mannenmoed en vaderlandslievende doodsverachting . Alsof wij hoopten den ouden, levenswijzen
zanger in de oogen to kunnen zien, zoo zoeken wij zijne
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gestalte op het strand, nog eenmaal turend naar Keos
dat schemerig verdwijnt in de verte. En wij denken aan
hetgeen ons de oude schrijvers verhalen over de stille kalmte,
de bezadigdheid, de ingetogenheid der burgers van Keos.
Fluitspelers en hetaeren ---• onmisbare gasten aan de Helleensche gastmalen ; werden, zoo zegt men, op dit eiland
niet geduld . De inwoners van Keos verlangden rein to leven
en het levee niet to zeer to rokken . Klom het jarental
to hoog, dan strekten de KeIsche grijsaards vrijwillig do
hand uit naar den beker, then zelfs een Socrates niet dan
gedwongen dronk.
Was het leven zoo weinig waard voor do mannen van
Keos, die dagelijks de lachende Cycladenzee om hunne
stad zagen glanzen ? Keos blijft ons het antwoord niet
schuldig en hoezeer onze reisbeschrijving het schuwt de
Cycladen tot een reeks van grafmonumenten van beroemde
oud-Hellenen to maken, een zoon van Keos, eon zijner
beroemdste, houdt ons nog vast : P r o d i c u s de Sophist .
Het is in do dagen van Athene's ontwakenden wijsheidsdrang, als Socrates nog jong is en Euripides in zijn
manlijken leeftijd staat, dat P r o d i c u s aan de Atheners
komt bewijzen, hoe fijn ontwikkeld de beschaving is van
S i m o n i d e s' en B a c c h y 1 i d e s' vaderland . Weemoedig
zoo schijnt het althans uit de navolgingen zijner verloren
werken was de grondtoon der levensbeschouwing van
dezen Iulier . „Weinig en droef zijn de dagen onzer jaren",
zoo predikte ook P r o d i c u s . Ja, zoozeer heeft zich weldra
aan den naam van den Iulischen wijsgeer de gedachte van
Ievens verachting vastgeknoopt, dat de onbekende bewerker
van den pseudoplatonischen dialoog A x i o c h u s zich niet
ontziet hem een zeer bitteren klaagzang in den mond to
leg gen over al de moeiten, die des levens arbeid brengt .
Niets is onbillijker dan deze verdichting . Prod i c u s'
levenswaardeering
aan de gezindheid zijuer landgenooten
g etrouw
komt hier op neer, dat 't geen men gewoonlij k
levensgenot noemt de inspanning niet waard is . ,Arbeid
is beter dan genot", dat is de eenvoudige, levenskrachtige
moraal door Pro d i c u s beleden en o .a. neergelegd in zijne
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wereldberoemde parabel ,Herakles op den tweesprong" .
Wereldberoemd ! Is het woord niet to zwaar ? En verdient de Herakies-vertelling then lof P Men kan de proef
nog nemen ! 't Verhaal staat in de Gedenkwaardigheden
van Socrates door X e n o p h o n opgeteekend, en niet
beter kunnen wij ons van de klassieke schoonheid der
parabel overtuigen dan door onzen knapen, wanneer ze
teleurgesteld door de eerste kennismaking met Grieksch
proza hunne Anabasis dichtslaan (die beter lot verdient
dan een Grieksch spelboek to zijn.), Prod i c u s' Heraklesvertelling voor to lezen .
Zooals die onze jongens en daardoor ook ons weer
boeit, zoo heeft zij in het oude Athene Socrates' tij dgenooten bekoord . Want de verwende jongelingschap
erkende in den Sophist van Keos een leidsman en kunstkenner . Plato mag eens met zijne deftigheid spotten en
een loopje nemen met zijne pedante precisie van woordkeuze,
zelden verdwijnt in P 1 a t o' s Loon de hoogachting voor
den man die het eerst duidelijk het gewicht had aangetoond,
dat volkomen juiste kennis van de beteekenis der woorden
heeft voor ons begrip van de gedachten, waarvan die
woorden het symbool zijn . Het is geen geringe lof voor
het eilan d Keos, dat wij ons mannen als T h u c y d i d e s,
A n tip h o u en L y s i a s mogen voorstellen als bewonderende
leerlingen van den schrijver der eerste wetenschappelijke
studie ,Over het juiste gebruik der woorden ."
Doch wenden wij thans de oogen van Keos af, opdat niet
ook nog B a c c h y 1 i d e s, de Iulische dichter die het vermocht heeft naast Pin d a r u s to staan en Loch niet vergeten to worden, ons tot verder digressie verleide ! Trouwens
wie bevreesd is voor historische digressies, hij wage zich niet
in de Cycladenzee. Overal waar hier rondom ons de
grijsroode, de blauwe en de gele -- to zelden de groen
begroeide
rotsen opduiken uit het schuimende, sterk bewogene water roepen immers stemmen uit de oudheid ! Bij
't verder varen slaan wij den blik om ons heen, achter
ons, links van het schip, en recht voor den boeg uit : hoe
grijpt die 4ene blik drie tijdsbeelden in 44n moment samen !
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K e o s verhaalt van den krachtigsten, manlijken bloeitijd
der Grieksche poezie en wijsheid . Maar in. 't Oosten steken
de klippen van Gyara spits omhoog, Gyara, het oude Gyaros !
filet beroemde vers van den man then de ,verontwaardiging tot dichter maakte," ruischt ons tegen
Aude aliquid brevibus Gyaris et carcere dignum .

en de grimmige woorden, waarmede J u v e n a 1 i s den kill en
kerker en gindsche lachende rots in een adem noemt,
verlevendigen de herinnering aan een geheel ander tijdperk
als dat van Simonides en Prodicus, aan de eerste
eeuwen onzer jaartelling, toen het leven van het ,vrije"
Hellas no ,, slechts bloeide bij de genade van het keizerlijk
Rome. Hoe menig voornaam Senator heeft op dat klippeneilandje zijn St .-Helena gevonden, waar hij kon ervaren dat
het bitter is to ontwaken uit politieke droomen, 't zij ze
van vrijheid, 't zij van een keizerstroon spreken . En recht
voor ons uit, daar ligt als derde tijdsbeeld Syra, het oude
Syros . Men noemt ons den naam van het eiland en ver
van den Romeinschen keizerstijd, ver van P r o d i c u s'
dagen, ver ook van de zonnige zeevlakte voor once oogen
voeren ons onze gedachten . Wij zien in de schamele verlichting van het opvlammend vuur Odysseus aanliggen
aan het bescheiden avondmaal bij E u in a e u s, den trouwen,

den „godlijken" zwijnehoeder op Ithaka, en we hooren
E u In a e u s' stem die verhaalt van zijn vaderland : ,Er is
een eiland, Syria genaamd, waarvan gij wellicht wel eens
hebt gehoord, boven Ortygia gelegen, waar de zon zich
wendt . Heel dicht bevolkt is het niet, maar 't is rijk aan
schapen en runderen, rijk aan wijn en rijk aan graan .
Honger genaakt de menschen daar niet, zoo min als eenige
gruwzame ziekte ; doch wanneer de burgers daar tot hoogen
ouderdom zijn gekomen, dan nadert Apollo met zijn zilverbeslagen boog vergezeld van Artemis en hij doodt ze door
zijne smartelooze pij len . . . . "
Ziehier eene schildering den geheimzinnigen E u m a e u s
waardig . Even als de persoon zelve van den godlijken d .i .
den doorluchtigen herder ons telkens de vraag op de lippen
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brengt die Odysseus eens tot N a u s i k a a richtte : ,zijt
gij een God of een mensch ?" zoo verlokt ons zijne beschrijving van dit vaderland des vredes, to vragen : „Is dit Syria
bereikbaar P Is Syria Syros ?" Een blik op onze omgeving
leert ons niets, want wondervaag, ja met opzet onduidelijk,
is E u m a eu s' plaatselijke aanduiding . ,Boven Ortygia"
maar waar is dat ? Er zijn zoovele Ortygia's . Bij Syracuse? bij Ephesus ? Of is Ortygia Delos, zoodat waarlijk
Syria Syros kon zijn ? Maar hier is immers niet de plaats
,,waar de zon zich wendt ." Dat moet wel het geheimzinnig
Westen zijn, het niet to meten gebied waar de gelukzalige
Phaeaken wonen, waar het eiland van Calypso is, het terrein dat niemand vinden kan, daar het sl echts to schetsen
is door de mythische geographie .
Het was niet zoo heel onnatuurlijk, dat de gedachten
van een philologisch tochtgenoot op het schip, dat eenige
dagen vroeger een deel der reisgenooten langs Ithaka naar
Leukas had gevoerd, en de meesten terugbracht als enthousiaste verdedigers van Leukas' recht op de eer van 0 d y ss e u s' vaderland to zijn
het was begrijpelijk dat rnijne
gedachten hier tegenover het verm eende vaderland van
E u m a e u s dezen koers werden opgedreven .
„Zijt gij
voor Leukas of voor Ithaka ?" hoe dikwijls had men mij
dat gevraagd, meest met eene heftigheid die mij deed vermoeden dat het niet zoo heel veilig zou zijn geweest to
zeggen : „voor Ithaka" ! En als ik aarzelde en begon to
spreken van mythische geographie, dan plachten de reisgenooten, als tot mijne verontschuldiging to zeggen : „'t Is
waar -- gij zijt niet mee geweest naar Leukas-Ithaka !"
En toch
al had ik de bekoorlijke kusten van Leukas
gezien, zoo zou ik, vrees ik, niet zijn bekeerd geworden, juist
omdat ik geloof in ,mythische geographie" .
Mythische
geographie ! Die beide woorden spreken elkander tegen . De
mythe is in hare vrijheid nooit gebotden aan plaatselijke
begrippen, de geographie eischt stipte plaatsbepaling
stipt voor zoover de zanger dat vermag en de hoorder (die
geen reisgids begeert) het voor zijne voorstelling noodig
heeft . In de Odyssee liggen onmiskenbaar fantasie en nauw-
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keurige mededeeling door-een, en zulks in eene bontheid
die voor ons heden eene der bekoringen is van bet boeiende
verhaal . Soms schildert de zanger, wat hij zelf of zijne zegslieden goed gezien hebben, en men kan den koers then hij
aangeeft volgen van mijI tot mijl : Azi6's kust en de kusteilanden beschrijft hij als kenner . Soms schittert door de verwarring van bet half gekende been - als helder daglicht
uit den mist - ook bij de beschrijving van verder verwijderde streken, een eukell lokaal tafreel van zeldzame
accuratesse . Wonderbaar doet bet ons, moderne Odysseelezers, aan wanneer wij voorbijvarende over de heftig bewogen zee, die de woeste, kale rotsen van Creta's hooge
zuidkust bespoelt, van punt tot punt kunnen nagaan, op
welke plek de hooggaande golven 't grootste gedeelte der
vloot van Menelaos tegen de klippen moeten hebben
verbrijzeld . - Dan weer waagt de dichter bet voor de
oogen van zjj -ne klein-Aziatische toehoorders de nauwlijks
anders dan bij name bekende streken uit bet Westen to
tooien met havens eu bosschen, die zeker zijne oogen char
niet hadden gezien . Dat is zijn recht als vrij dichter, als
poeet, d . i. als schepper, maar dan is bet ons geraden, onze
kaarten, met hare onverbidlijk nauwkeurige graadbepalingen, haar intransigente
,Noord" en ,,Zuid" en ,Oost" en
zn

,,West", we- to bergen, en niet to trachten of wij zelf
misschien den zwerftocht van 0 d y s s e u s in kaart kunnen

brengen. Niet zonder reden springt
spring t de dichter in zijue
van then tocht als met 44nen sprong van Oost naar
west, over de geheele aan zijn hoorders bekende wereld
been . Men ontzegt hem bet privilegie der vrije verbeelding, indien men hem vraagt, w6dr het eiland der Cyclopen
lag, wddr de Lotophagen woonden, wd6r bet ,drijvende
eiland" van Aeolus kan zijn geweest, of hoe 0 d y s s e u s
van bet Phaeakenland thuis kwam . Ja zelfs, omtrent dat
,,thuis", omtrent Ithaka en de omliggende eilanden is
dunkt ons - noch nauwkeurig naspeuren van de in ieder
gevall onderling afwijkende beschrijvingen, nosh emendeeren
der beschrijving naar ons hedendaagsch inzicht, geraden .
Eigenlijk mythische beschrijving is dit alles intusschen
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nog niet . Die komt, wanneer de dichter als 't ware opzettelijk de oogen sluit en zijn geest hat dwalen door
streken welke geen grenzen kennen : het onmeetbare gebied
der fantasie, waarvan 0 d y s s e u s' woord geldt : ,Makkers,
nu weten we niet, waar West, waar Oost is gelegen ."
En tot dit gebied behoort naar ik meen „Syria" . E u m a e u s'
beschrijving kan ons doen zien hoe de dichter der Odyssee
in het reistafreel dat somtijds
naar de mate der toenmalige kosmografische kennis
streeft naar groote nauwkeurigheid
bijwijlen of reistochten van elders bekend of
sprookjes of godenmythen vlecht, onbekommerd om de
tegenstrijdigheid, mits hij zijne hoorders slechts boeie . „De
dichter der Odyssee"
zoo luidt de uitspraak van E r a t osthenes
„streeft naar bekoring, niet naar onderrichting ."
Zoo heeft on ze overdenking E u m a e u s, den koningszoon, ja meer wellicht dan koningszoon, in balling schap,
weggevaagd van voor onze oogen en met hem is Syria
verdwenen in den verdichtingsnevel, die als de geheimzinnige Oceaanstroom aan alle zijden het Odyssee-tafreel
omringt. Ook Syros
dat zelf nog roem wil dragen op
E u m a e u s, zooals het met meer recht roem draag t op den
ouden P h e r e c y d e s, den ,theoloog van Syros"
wijkt
achterwaarts aan onze rechterhand . Nu toont de ,Antigone"
wel haar archaeologisch karakter . Welk an der schip zou
Syra voorbij varen zonder to landen in de haven van het
bloeiende iermupolis, de ,hoofdstad" van de Cycladen ?
Maar wij groeten haar witte huizen haastig en uit de verte,
ja, we hebben nauwelijks belangstelling voor Tenos dat zich
aan onze linkerhand mijlenlang uitstrekt : ons oog staart
in de verte of wij, links van Mykonos, dat eenvoudig eene
voortzettiug van Tenos' berglijn schijnt, misschien reeds
iets bemerken van Delos, het doel van onzen tocht . Voor
de oude panegyris vergeten wij alzoo de nieuwe : voor
A p o 11 o Deli u s de ,Panagia" van Tinos . Toch is Tinos
zoo goed heden ten dage een godsdienstig middenpunt als
Delos in oude tijden . In het jaar 1822 toen de vrijheidsoorlog uitbrak
hebben de Teniers, geholpen door den
wonderdroom eener ekstatische non, een mirakelwerkende

eik6n der Heili(re
Maagd
gevonden . Spoedig werd voor
0
zo
deze Hagia Evangelistria eene kerk gebouwd ; de offergaven
stroomden toe en tweemaal 's jaars, in Maart en in Augustus,
komen van alle oorden uit Griekenland, van de eilanden,
van klein-Azieja nit Aegypte de geloovigeD samen tot de
panegyris van Tinos, die als een van de krachtigste middelen tot verhooging van het panhellenistisch gevoel ook
van staatswege alle aanmoediging vindt . En ook buiten
het groote feest komen dagelijks de barkers uit Andros,
Mykonos, Kea, Thermia aanvaren met de arme lijders,
kreupelen, dooven, en vooral blinden, die redding hopen
van gebed en tempelslaap voor het gouden schrij -n der
Madonna van Tinos .
De lange oostzij van Tenos is voorbij . Links voor ons
nadert Mykonos, rechts Rheneia dat tegenwoordig GrootDelos heet, en ver in het zuiden rijst Paros naast Naxos
uit zee. En waar is nu Delos, het heilige, mikra Delos?
Een smalle strook, die 44n scheen met Rheneia, scheidt
zich bij ooze nadering daarvan af, wij varen een enge
zeestraat binnen, Rheneia ter rechterhand, en ,het gouden
Delos", de hoooheili-e geboorteplaats van Apollo en
Artemis, ligt voor onze oogen.
Van de plaatsen die onze gedachte veel bezighouden,

dragen wij gewoonlijk een fantasiebeeld in ons mee, dat

zich zelf meest gelijk blijft maar met de werkelijkheid
slechts den naam, gemeen heeft. Wie onzer had geene
voorstelling van Rome v66r hij er geweest was? Wie zou
het eiland der Phaeaken niet kunnen teekenen? Wie droeg
geen beeld van Delos in zich om - klein maar stralend
in den kring der Cycladen? 111elaas - het is eene ontgoochelincr, Delos' strand voor de eerste maal to zien . Drooen onvruchtbaar zijn ook andere Cycladen, maar de eene
bekoort door den fijnen tint harer rozige of grijs-paarsche
rotsen, de andere door de gratie harer berglijnen of den
fieren trots harer klippen . Aan Delos daarentegen schijnt
wel alle schoonheid ontzegd . Een boomlooze vlakte, grootendeels steenachtig, maar rondomm de kleine poel, die eens het
heilige meer was z66 drassig
dat men er in weazinkt
. Een
0
t)
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kale bodem, over welken als eenige gratie een dicht kleed
van kleine gele bloemen ligt uitgespreid, en uit dien bodem
als een kegel zonder bevalligheid omhoog rijzend de
Kynthos . Een land zonder boomers en zonder menschen,
zoo ge een paar schaapherders van Mykonos uitzondert en
de phylakes van de excavaties niet mederekent : ziedaar het
doode Delos .
Was het levende Delos hier aan gelijk :' Mij dunkt,
zoo armoedig, zoo eenzaam en klein moet het eiland ook
geweest ziju op dien dag uit Griekenlands voortijd, op
welken het opdook uit de golven, om aan de ronddolende
L e t o een ru stplek to geven, waar zij hare kinderen kon ter
wereld bren g en, nadat H e r a in haar ij verzucht alle landen
der aarde had doers zweren dat zij de geliefde van Z e u s
niet zouden herbergen . De heerlijke, Homerische hymnus
op den Delischen A p o 11 o heeft dien dag voor vergetelheid
behoed, terwijl hij in de zeldzaam bekoorlijke verdichting
van den mythus en de naieve verbazing over zoo groote
eer aan zoo pover een eiland geschonken belichaamt, en
een historisch feit gedenkt : de overplanting van den cultus
eener Klein-Asiatische Lichtgodentrias (Leto, Apollo en
A r t e m i s), naar de Cycladen gevoerd ten spijt van de
machtig e, Argivische Hera .
Lang reeds
zoo ongeveer verhaalt de zanger
had
de godin Leto rondgedwaald over land en zee, zoekende
naar eene plaats waar zij hare kinderen zou kunnen ter
wereld brengen, maar er was geen enkele plek to vinden
op al de kusten, welke het blauwe water van den Griekschen archipel besproeit, of zij wees de gevaarlijke eer
van de hand, vaderland van Phoibos to worden . Eindelij k
ontmoette de Godin het kleine eiland en zij sprak : ,Delos,
zoudt ge niet de heilige woonplaats van mijn zoon willen
zijn Niemand is er die anders de hand naar u uitsteekt.
Schapen en runderen hebt ge niet . Noch koren, noch wijn,
noch eenig moes groeit op uw harden grond ! . . . Maar
draagt gij eenmaal den tempel van den God wiens wapen
treft uit de verte, dan zullen zich steeds van heinde en
ver op uw strand de vromen vergaderen om Apollo
P
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altaren de vetrookkolom hemelwaarts ."
Aarzelend antwoordt het nederige Delos : ,Mijn
armoedige rots, versmaad bij de menschen, is immers to
gering voor zulk eene eere ! Robben en zeekwallen bouwen
hier hunne woniug
maar Phoebus ? Wel zeer vreeze ik
dat hij, zoodra hij geboren is, mijn arm land met &enen
tred van zijn voet in de zee zal terug stooten en elders in
heilige boomschaduw zich een tempel zal stichten ."
Maar nu zweert Leto voor haren zoon den grooten
den eed
eed
den eed die zelfs de Goden doet beven !
bij Uranos, bij Gaia en bij Lethe, dat Delos' glorie on.vergankelijk zal ziju. Zij zet zichh neder op Delos, en na negen
dagen zwaar lijden komt de ure der geboorte . Op het
zachte gras aan den oever van het kleine meer knielt de
Moeder des Lichts neder ; troostend en blijd.e glimlacht de
heilig e grond . Zij slaat hare armen om den heilib en palmboom,
merkwaardig gedenkteeken van ouden fetisch-tijd
in dit nieuwe mythen-tafreel !
en Phoebus wordt geboren .
En de godinnen, die met uitzondering van de ijverzuchtige
Hera
Hera van Argos !
alien Leto bij staan, juichen
luid ; zij nemen het godenkind op, zij wasschen het en
zaly en het en wikkelen het in sneeuwwitte, nieuw geweven,
linnen doeken, stralend als het licht zelf. Met hare
onsterfijke harden reikt Them i s zelve, de beschikster van
het eeuwig e Recht, hem de eerste lafenis van nektar en
ambrosia ; maar nauwlijks heeft Z e u s' zoon geproefd van
de spijze der onvergankelijkheid, of hij springt op uit de
windselen en gaat als een man voorbij voor de oogen der
godinnen : ,toen straalde Delos in goudglans en snel vies
de heerlijkheid van het eiland ; want boven alle oorden
zijner vereeriug wekt Delos het welbehagen van den
Lichtgod" .
Wat de dichterlijke verbeeiding schildert als het werk
van 44n uur, omvat natuurlijk eene periode van honderd
en meer jaren . Zonder twijfel is het reeds in de oudste
tijden van de Grieksche scheepvaart, toen de Hellenen
aann de Phoeniciers de oppermacht over de Grieksche binnen-
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zeeen hadden ontnomen, geschied dat de Jonische zeevaarders
'on tdekten hoe rustig eene ankerplaats dit kanaal tusschen
Rheneia en Delos aan hunne kleine schepen bood, en hoe
kostelijk de reede was op het nietige eiland . Apollo, den
nationalen God van hunnen stam wijdden zij toes op Delos
een heiligdom, op de zelfde wijze als onze scheepvaarders
de nationale vlag plantten waar zij nieuw land ontdekten .
Wanneer ? -- In de Grieksche chronologie der eerste
eeuwen rekent men niet bij tientallen, doch bij vijftigtallen .
Zooveel is zeker : de dichter van het zesde boek der Odyssee
kende reeds de geboortesag a on den Delischen cultus .
Wanneer O d y s s e u s de slanke N a u s i k a a voor zich ziet
staan, dan rijst voor zijn oog de herinnering aan de gratie
van den heiligen palmboom, die op Delos naast het altaar
van den Letolde stond, en hoffelijk klinkt zijn bewonderend
woord : „Een mensch
't zij man of vrouw
van eene
schoonheid als de uwe is heeft mijn oog nooit gezien . Op
het heilige Delos alleen heb ik een palmboom gezien,
zijner was eene
krachtig en jong omhoog schietend
slankheid als de uwe."
Maar in duidelijker taal dan deze vluchtig e toespeling
spreekt de hymne, waaruit hierboven een gedeelte werd
vertolkt. Naast den lofzang op den Pythischen Apollo
is er geen Grieksch g odengedicht dat zoo helder het karakter van de Helleensche religie der zevende eeuw in het
licht stelt . De blijde glans van P h o e bus' geboorteure
straalt uit over dezen geheelen hymnus . Het is de zonnige
klaarheid van een zomermorgen : geen zacht licht ter vertroosting van smart, geen heilswoord voor geestelijk lijden,
alleen zonneglorie over levensvreugde, over welvaart, gezondheid, rijkdom : Jonisch welbehagen in het genot des
levens . En met fierheid schildert de Jonische zanger
,,de blinde zanger van Chios"
hoe daar in de Delische,
feestmaand zijne stamgenooten in hun statigslepende gewaden samen komen met hunne kinderen en hunne ,eerzame echtgenooten", om A p o 11 o' s geboorte to herdenken .
Welk eene schare van bevallig omgorde vrouwen en van
kloeke mannen, aan Goden gelijk, welk een stoet van
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schepen, welk een rijkdom van gaven ! Maar bovenal, zie
de bevalligheid der Delische priesteressen, de kunstvaardige,
gratie harer mimische dansen, en hoor de onsterflijke heerlijkheid harer lofzangen op den god des eeuwigen lichts !'
In den homerischen hymnus op den Delischen Apollo
proeve van de epische hymnenpoezie in haar meest volmaakten vorm weerspiegelt zich de tijd toen de zee
beheerschende bewoners der Cycladen nog evenmin gevaar duchtten van Attische heg emoniebegeerten als van Lydische of Perzische overheersching, een tijd tevens teen de
dienst van de beide godheden van Delos nog eenvoudig
was en niet zoo sterk uitgebreid . Maar van de zesde eeuw
of wordt de Delische cultus algemeen Grieksch ; van P i s i -s t r a t u s' dagen tot aan het verlies harer oppermacht
waardeert en benuttigt Athene die centrale beteekenis van
het heilige eiland, en
zeker niet het minst onder invloed van het besef der Atheners dat Delphi hun niet
recht genegen is
accentueert zich het verschil tusschen
den Pythischen en den Delischen A p o 11 o, wier hymnen
in onze collectie zoo broederlijk vereenigd staan, steeds
duidelijker . Ook vermenigvuldigen zich de machtsopenbaringen van den Delischen Phoibos . Het geestelijk karakter der Helleensche Apolloreligie treedt op Delos minder
duidelijk aan het licht dan to Delphi . De God van den
lichtenden zomer, die de planten en dieren voedt door zijne
warmte, vindt bovenal op Delos vereering, omdat zijn
kalme lentelach de golven der AegeYsche zee glad strijkt,
en omdat zijne hand heerscht over de eilanden . Praktisch
uitgedrukt, omdat het kleine Delos, waarheen geregeld de
Helleensche staten hunne huldigingsgezantschappen zenden,
een centrum is geworden. Het eilandj e ligt daar immers
als een van de brugpijlers tusschen Azie en het vaste land ;
en wie ,Beschermer" van Delos heet, is niet alleen een aan
God Phoebus welgevallig geloovige, maar hij heeft ook de
teugels in de hand van het commercieel en politiek levee
der eilanden . Ja, toen na de overwinning bij Salamis de
Grieksche zeestaten zich tot een Verbond tegen Perzie
vereenigden, werd niet Pallas Athene, niet Apollo Pythius, .
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doch de God van Delos als schutspatroon, en zijn tempel
als religieus middenpunt van den Attisch-Delischen bond
gekozen.
Voor de autonomie van den Delischen priesterstaat
was natuurlijk deze maatregel ongunstig : van Athene uit
werd de Delische bond bestuurd, Athene bepaalde het bedrag
der bondsbijdragen, ja verplaatste zelfs, in 454, de heilig e
schatkist naar de acropolis ; maar de glans van de Delische
religie zelve is daardoor verhoogd : van dien tijd of leeft
dit is voor
Delos in het hart der Atheners en dus ook
ons van belang
in hare literatuur . Is niet een van
de ineest gewijde oogenblikken van Athene's geschiedenis
in onze herinnering onverbrekelijk met Delos verbonden ?
Het doodvonnis over S o c r a t e s uitgesproken werd in zijne
voltrekking vertraagd door het uitblij ven van het feestgezantschap naar Delos, want van den dag of waarop 'de
opperpriester van Apollo den achtersteven van het feestschip, ter uitvaart naar Delos gereed, bekranst, tot op den
dag dat het heilig e schip terugkeert, wordt to Athene Been
doodvonnis voltrokken . En op den laatsten dag van dat
uitstel is in de gevangenis van Athene door Socrates
dat gesprek met zijne leerlingen gevoerd, dat Plato in
zijnen Phaedo onsterflijk heeft gemaakt .
En ook in het hart der Atheensche dichters van dien
tijd leeft Delos . Gelijk de opperpriester van Apollo Delius
eenen eerezetel heeft in het Dionysostheater, zoo heeft de
d e god van Delos zelf eene eereplaats in de lyriek der
tragische dichters. Het is geen ijdel geklank van woorden,
wanneer in het theater de lof wordt gezongen van het
,,kringronde meer en den heiligen palmboom" : het Atheen-sche publiek kent het temenos aan den voet van den Kynthus. Athene heeft Delos lief .
Hoe nauw in het oude Hellas godsdienst en staatkunde
waren verbonden, blijkt wel zeer duidelijk uit de wijze
waarop de Atheners hunne liefde voor Delos hebben uitgesproken . In het vijfde jaar van den Peloponnesischeu
roorlog hebben de Atheners het heilige eiland plechtig in
bezit genomen . Gezaghebbenden op het punt van den gods-

351
dienst wisten to verzekeren dat de genade van den Delischen Phoebus de booze pestziekte, zoo heftig in de eerste
jaren van den oorlog, had doen wijken ; en inderdaad
zoo de god die de doodelijke pijlen afschiet ook de genezer was, dan moest de genadige redder wel Apollo Delius
zijn, want de Delphische Apollo beschermde eer Sparta dan
Athene ! Alzoo wordt besloten dat, om in hooger eer dan
to voren aan den God to zijn gewijd, het geheele eiland
van dooden zal worden gereinigd . Eene kleine Atheensche
expeditie brengt alle doodsbeenderen van Delos over naar
Rheneia
waar inderdaad in 1898 een depositorium van
beenderen to midden van vazenscherven uit de meest veren daarop volgt, met de
schillende periodes is gevonden
instelling van een groot vierjaarlijksch feest, dat Delos tot
gelijke van Olympia en Delphi wil maken, de schitterende
wijding . Op Rheneia wordt de stoet opgesteld, en langs
een in den nacht over het kanaal geslagen brug zien de
verbaasde Deliers den volgen den morgen in plechtigee orde
de theoria het heiligdom naderen .
Wie in P 1 u t arch u s' Leven van Nicias de beschrijving van die feestelijke wijding naleest, de schildering van
-die pompeuze pracht, van schitterende gaven, van purperen
gewaden, van gouden wijgeschenken, van fluitspelers, offeraars en priesters langs de versierde brug voortschrijdend ;
die kan niet voorbijzien dat in deze cultusverheffing naast
politieke bedoeling een krachtig religieus gevoel ten grond-slag lag . Maar aan andere stemming, aan veel wereldscher
religiepolitiek moeten wij denken, wanneer wij op onze
wandeling langs de tempelruinen komen tot de ontzaglijke
gebouwen door de Macedonische en Aegyptische diadochen
rondom den ouden tempel gesticht. Hier is de staatkunde
aan het woord
en de religie van de derde eeuw luistert
gaarne naar hare wenken . Op Delos werd zij voor die
oplettendheid rfiijkelijk beloond.
De scherpe blik der eerste twee Ptolemaeen zag duidelijk de beteekenis van het bezit van Delos voor wie in de
Grieksche zaken wilde meespreken . Maar een heilig eiland
verovert men niet ; men beschermt het . Schutsheer van
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Delos, mild in offergaven en privilegien wordt dus eerstPtolemaeus Lagi, dan Philadelphus . Den bloei -- ook den
godsdienstigen bloei
van Delos zal hij doers herleven .
Renaissance, het wachtwoord der eeuw van A I e x an d e r s
opvolgers, moet ook gelden voor Delos . En als dan eertijds
Delphi en Olympia hunnen Pin d a r u s hebben gehad, zou
dan het land van den Kynthos niet zijnen hymnenzanger
naar nieuweren trant bezitten
De hofdichters van
Alexandria hebben scherpe ooren . Op 44n en wenk van
Phil a d e l p h u s
den Godkoning die zelf gaarne een
tweede A p o 11 o heet
bruist, zwaar van pracht en geleerdheidspronk, over Delos de hymne van C all i m a c h u s,
den nieuwen Pin d a r u s .
Het is niet om den veelgesmaden hymn endichter van
Alexandria in het voorbijgaan nog eens to vernederen, dat
zijn naam hier wordt genoemd . Het Delos, dat wij thans
kennen, het eiland over welks ondanks de opgegraven gebouwen nog zoo troostelooze eenzaamheid wij de oogen
laten gaan, dat is inderdaad het Delos van de Ptolemaeun
en van hunne opvolgers, de Romeinen . [Joe aan de zijde
van het heilige meer de porticus-gebouwen, de stoa's, de
i ergaderzalen verrezen, waarvan ons, reizigers, H o m o 11 e
zelf de onderlagen aanwees, hoe aan de helling van den
Kynthus de landhuizen der Romeinsche bankiers werden .
gebouwd
een stadsgedeelte, dat een vroeg-Pompeji ' zou
mogen heeten als 't wat grooter was
dat leert alleen
de eigene aanschouwing . Maar belangrijker dan de gebouwenresten is de ontzaglijke schat van inscripties, door
Homolle, Holleaux, Hauvette e . a. gevonden en op
uitnemende wijze gepubliceerd . Nergens is op duidelijker
wijze dan hier het karakter van hellenistischen cultus en
tempeladministratie gebleken : hier leeren wij een Delos
kennen, dat met de meest politieke onpartijdigheid beurtelings de protectie van Aegypte en Syria, van Macedonia,
Rhodus en Rome aanvaardt, een wereldmarkt waar Joden
van Askalon even welkom zijn als Syriers van Antiochie,
waar de Aegyptenaren hunnen Sarapis vereeren en de
Aziaten hunne Astarte, waar de B e r e n i c e' s en de godde-
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lijke P t o 1 e m a e e n hun altaar hebben naast A p o 11 o den
MMeester.
Want meester blijft A p o 11 o
en een zeer wereldsche
meester ! De zoon der zwervende Let o is een gezeten
kapitalist geworden, die alie wij g eschenken nauwkeurig
door zijne dienaren last inboeken, die leeft van zijne tienden,
die zijn geld op rente zet, hypotheken heeft uitstaan over
al de Cycladen, die zijn landerijen verpacht en de insolvente pachters executeert .
Voor zulk eenen God Pindarische lofzangen to zingers
ware slechts mogelijk, indien de zanger zeer naief was . En
dat is noch C a l l i m a c h u s, noch zijn koning. De kunst
van C all i m a c h u s wil worden verstaan als de plastische
miniatuurkunst van zijnen tijd . In plaats van inspiratie
geeft hij geleerdheid . De moeilijkste woorden, de minst
bekende sagen schikt hij samen in het mozaiek, dat hij aan
P t o 1 e m a e u s voor .A p o 11 o van Delos aanbiedt. Klaagt
gij dat in den kouden glans van dit gedicht geen vonkje
geloofsleven gloeit, of dat schittering geene bezieling is
hij zal u ironisch glimlachend vragen, of gij vergeet dat
hij voor Alexandria dicht, of gij niet weet dat de goudflikkering die u mishaagt de weerglans zelf is van den
rijken tempel, en of gij niet begrijpt dat juist zijne mythen
moeten dienen om to bewijzen dat Delos is vain P t o 1 emaeus, en Ptolemaeus van Delos?
De middagzon daalt over den Kynthus en de periegese
is ten einde . Zooveel als heldere wetenschap, sober in
hare conclusies, maar kleurrijk door de fijne rangschikking
eener vernuftige verbeelding, ons van Delos kon leeren,
heeft onze begaafde gids, H o mm o 11 e, ons geleerd, de man
aan wien het gegeven is in Mn leven de twee scherp concurreerende machten, die van Delphi en van Delos, to vereenigen door de schitterende resultaten van zijn archaeologisch onderzoek op beide plaatsen . In H o m o l l e' s
dubbelen arbeid liggen Delos en Delphi naast elkaar, gelijk
in de homerische hymnenverzameling de zangen op den
Delischen en den Pythischen Apollo tot een hymne zijn
0 .R.YI
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vereenigd. Wij laten Delos met zijne luttele wachters
alleen, en weldra zien wij van het heilige eiland niet meer
dan den grijzen Kynthoskegel . Is het om ons de toch
waarlijk niet nieuwe les to prediken van de wisselvalligheid der aardsche dingen dat on s schip ons regelrecht near
Mykonos voert P ,Kaal en woest is Mykonos", zoo hadden
de oude geografen ons geleerd, „de blokken liggen er nog
in het rood, waarmee de Giganten door H era k 1 e s zijn
gedood. Het eiland heeft bloemen noch boomen . De inwoners zijn klein en leelijk, en van vader tot zoon zijn het
alien kaalkoppen ."
En wat zien wij als we geland zijn P Een lachend
vriendelijk stadje, met een breede frissche kade, een park
ter zijde van de stad, zoo rijk aan rozen en oranjebloesem,
dat de gastvrije tuinman voor ons alien wat bloemen heeft
en nog zelf overhoudt, en een volkj a dat wel verre van
leelijk of kaalhoofdig to zijn, trouw zorg draagt ons de
bewijzen to geven dat Mykonos' mannen en vooral zijne
de
vrouwen
zwart van haar en zwart van oogen
oude Grieksche schoonheid beter hebben bewaard dan
Athene, Corinthe of Argos .
VII .
Thera .
In den laten avond zet ons schip koers van Melos naar
Thera . Zacht glanzend in den zilveren schemerschijn der
voile maan beginnen de bergkammen van Melos aan de
kimmen to verdwijnen, de avondkleur, die een uur lang zee
en eilanden had getint met een wonder purper, smelt in
€en met het zwart en wit der schuimende golven, opspattende om onzen voorsteven. In klein getal
een weinig
ter zijde van het groote gezelschap
zitten wij, drie of
vier reisgenooten, op de stille voorplecht bij elkander, nu
eens samen vluchtig eene herinnering wisselende over het
groote verleden van Hellas, dat ons aan elkander verbindt
als was het ons gemeenschappelijk vaderland, dan weer
zwijgend ons overgevende aan de geheimzinnige bekoring
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macht der Grieksche natuur-mythologie doet zich onder
den vonkelenden nachthemel nog duidelijker gevoelen dan
in bet heldere daglicht. Misschien, omdat deze heldere
voorj aarsnacht in zijn stralend duister, in zijn constante en
zeer sterke starrenflikkering, voor ons Westerlingen zoo
volkomen nieuw is . Maar zeker ook, omdat de Grieksche
dichters ons meer en vertrouwelijker hebben gesproken
over de wonderen van den nacht, dan over de schoonheid
der dagnatuur . De klacht, dat de Grieksche poezie zoo
weinig gevoel voor de natuur openbaart, heeft op hare
beschrij vin g van den nacht geene betrekking . Sterk impressioneert bet wonder van de tijd -wisseling den ouden
Helleen, eu de duisternis, die Apollo's stervende glorie
begraaft, vervult hem iederen dag weer met eerbiedige
vrees . De nacht is voor hem een godin in zwarten mantel
of eene gestalte met donkergrijzige vleugelen, welkom eerst
dan wanneer hij g eleerd heeft dat bet menschenleven
smarten kent, wier eenige leniging bet zachte duister der
„driewerf geroepene" grijze Nyx is . Maar dan ontdekt in haar
duister zijn oog een nieuw leven, een godenleven waarvan
de dag niets weet . De flonkerende sterren, voor zijne
dichters edelsteenen op den donkeren peplos der nachtgodin,
zijn voor zijne geloovige verbeelding oneindig meer . Gestalten van Goden en Heroen, van machtige wonderdieren
en mythische wezens, ziet hij in de samenscholing der
stralende groepen en om Selene-Artemis been leeft de
nachthemel van lichtende goden . Cassiopea, de weenende,
-Orion, de reus wiens voeten de zee beroeren, dock wiens
kruin scoot tegen den hemeltop, de bevallige Andromeda,
Sirius de woestaard, wiens glans verderf brengt, hij kent
.ze allen en weet hun plaats aan den hemel scherp of to
bakenen . Wat wonder, daar immers zijn nachtelijke vaart
zonder kompas !
onmogelijk zou zijn, zoo hij niet verstond
den nachthemel to lezen als een vertrouwd boek ? Ja, zoo
vertrouwd blijft hem dat boek, dat ook in latere dagen,
wanneer bet oude mythologische geloof is gestorven in de
harten der wijzen van Griekenland, de sterren hunne eere-
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plaats blijven behouden . Goden acht hen flog Plato, en
de school van Zeno den Stolcus verklaart het welsprekendst
de eeuwige harmonie van haren kosmos, wanneer zij die
predikt onder de majesteit van den nachthemel .
De nacht daalt over onze gesprekken, maar zij last
ons niet los uit hare mijmeringwekkende macht . Dit iss
een van de eigenaardige levenskrachten der antieke herin.neringsschatkamer, dat zij onze mijmering zelden in romantisch
droomen
zachten overgang tot vredig insluimeren
doet
vervluchtigen . De herdenking van hetgeen ons deze dab
op Melos had geleerd scheen zoo geschikt om ons zonder to ,
diepzinnige afscheidswoorden to doen scheiden ! Wij hadden
gesproken over ooze landing in de merkwaardige tufsteenenspleet aan de vulcanische kust ; over de belangwekkende
Engelsche opgravingen boven op de rotsen van Phylacopi,
eindelijk over de Melische Aphrodite, de parel van het Louvre, in 1822 wegschuilend in een grot ontdekt . Maar daar
brak op eens een herinneringswoord den draad der rustig
gemoedelijke overdenking af. ,Er is"
zoo sprak een
onzer
„peen plek in Griekenland, die zoo duidelijk
het cynisme der expansie-politiek van uw hooggeroemd
Athene aan den dag brengt, als het eiland op welks praemyceenschen zeeburg wij van middag hebben gestaan . Bedenkt
eens. In 416 v66r Christus
in den tijd dus, dat Athene's
glorie van wijsheid en kunst het helderst straalt
hebben
de Atheners dit eiland geweldadig ouderworpen en geknecht .
Oorlogsbelangen, zegt gij misschien ? Athene had Melos
noodig, hun belang eischte aansluitin g, ja onderworpenheid
van de Cycladen, en Melos, Dorisch en Spartaansch gezind, .
wilde van een bondgenootschap op then voet niet hooren .
Maar hardvochtig er dan door de Atheners bij die onderwerping de fatale stelling werd uitgesproken, dat het voordeel
van den sterkste synoniem is met de eischen des rechts,
kon dat zelfs in Engeland niet geschied zijn ."
Er is niemand onder ons, die den cooed heeft deze
bewering, drukkend voor onze klassieke sympathieen als zij
is, tegen to spreken. Integendeel, wij herinneren ons maar
al to goed, hoe T h u c y did e s, den strijd van Athene en
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Melos dramatizeerend, de houding zijner stadgenooten met
onverbidlijke gestrengheid heeft vereeuwigd in zijn merk-waardigen dialoog . Al s rangschikte hij slechts, met administratieve nauwkeurigheid, de bewijsstukken uit een politiek
dossier, zoo stelt hij de woorden der Meliers en der Atheners
teg enover elkaar . „Zijn wij zwakker dan gij,"
zoo hadden
eindelijk de Meliers tot de Atheensche gevolmachtigden
gezegd
,welnu, ons vertrouwen is op de Goden, die recht
tegen ourech.t zullen beschermen.." Doch de Atheners antwoordden : „ook wij zijn niet bevreesd dat wij goddeloos
zouden kunnen schijnen . Wij gelooven aangaande de Goden
hetzelfde als wat wij zien bij de men schen : de drang der
n atuur zelve brengt hen er ook toe to onderwerpen wat
zwakker is dan zij."
De rustig blijde stemming van ons nachtgesprek was
door de berdenking van Melos' val eenigermate verstoord .
Maar het herdachte feit bracht ons als van zelf een vaag
bekenden naam op de lippen : D i a g o r a s van Melos . Hoe
merkwaardig weerspiegelt zich in dezen tijdgenoot van de
Melische gruwelen de geestelijke geschiedenis van wie weet
hoevelen der Melische boeren : verbittering en versterving
van het godsvertrouwen door de ervaring dat de hand der
Goden hun recht althans niet had beschermd . D i ago r a s
den Atheist n oemden de Atheners den Melischen dithyrambedichter, niet alsof hij de eerste of de eenige ware
die openlij k 't geloof aan den Olympischen goden stoet had
opg ezegd ; maar omd at hij, de Melier, in de jaren toen
reeds de Atheners de hand uit hadden gestrekt naar zijn
eiland, openlijk hunne mysterien had bespot . Maar de traditie
maakt van hem ook een „atheist" in den modernen zin .
D i ago r a s
verhaalt zij
was in zijn jeugd een geloovig
man . En inderdaad, in de enkele versregels die ons van
hem bewaard bleven spreekt een beslist geloof in „Gods
bestier over onze allerhoogste gedachte ." Maar dan komt
de tegenspoed . D i a g o r a s moet ervarnn dat een meineedige,
wiens ontrouw hem nadeel aanbrengt, ongestraft blijft
en hij gaat over in het kamp der tegenstanders van het
nude geloof.

3 58
Ziedaar M e l i s c h atheisme . Het is zeker een wonderlij k spel van de historie, dat juist deze n aleve bestrij der
door de geheele Grieksche literatuur als,,de godloochenaar"
bekend staat . Athene kende in dezen tijd
de tijd van
Pro t a g a r a s l waarlij k wel andere hemelbestorming, dieper
gaande theodicee . D i ago r a s had to Athene zelf de wijsheid kunnen leeren die hem zoo duur kwam to staan . Het
is in dezen zelfden tijd geweest dat, E u r i p i d e s tot zijne
medeburgers, bij monde van M e l a n i p p e, speak
Gij meent, dat menschen onrecht tot de goden stijgt
Op vleugelen ? Dat iemand dan in 't Boek van Zeus
Die zonden opschrijft, en dat God die misdaan leest
Om dan den mensch to straffen ? Gansch de hemelboog
Waar' nog to klein om 't kwaad to boeken en God zelf
Niet sterk genoeg ter tuchtiging van elks vergrijp

Maar een welbekende stem waarschuwt ons, dat wie den
volgenden ochtend Thera in de voile glorie van den dageraad wil zien, thans ter ruste moet gaan . Ret is de
,,Basilevs tis Thiras", zooals wij met een scherts, die als eerbiedige hulde was bedoeld, den Freiherr H i 11 e r v o n
G a e r t r i n g e n plachten to noemen, die ons aldus kwam
vermanen . Voor ons was die vermaning aan een bevel gelij k .
Want gelijk in het eerste deel van onze Cycladenreis Delos
ons steeds voor oogen stond, zoo was de volgende dagen
onze verwachting gespannen om Thera to zien, zeker niet
in de laatste plaats door de levendige en suggestieve mededeelingen van v o n H i 11 e r, die mededeel zamer, opg ewekter
en blijmoediger werd, naarmate wij dichter kwamen bij
het eiland, welks oudheden hij door eigen kracht, met
eigen middelen en gesteund door eene even frissche als
veelzijdige geleerheid op zoo uitnemende wijze aan het licht
heeft gebracht.
Thera Santorin : d.i . eiland van de h . Irene ! Wonderen
brengt ons de vroege ochtend van den nieuwen dag, maar
het zijn geen wonderen des vredes, zooals de naam der
schutsheilige die doet verwachten . De vulcanische schoonheid rondom ons heeft iets huiveringwekkends . Fel rood.
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straalt in het morgenlicht ter rechterzijde van het schip,
aan den noordwestelijken rand van het bekken, dat wij
binnenvaren, de rotswan d van Therasia . Links aan de
oostzijde van het bekken liggen als een rij van onbeklimbare bastions, grimmig uitbuikend over het water, de torenachtige lavakusten van Santorin zelf, een grillige massa van
steenlagen en stortingen, woest en dreigend in hun donker
bruin, hun groen, hun zwart met vreemde witte strepen .
De booze lavamassa ligt nog in de schaduw, evenals de
ongeordende rij van woningen, half huizen, half grotten
oud ge bruik op Thera !
die beneden, vlak boven het
water, als poliepen tegen de steilte vastgeklemd, de haven
vormen . Maar hoog, hoog boven then donkeren norschen
lavawand, in schijn volstrekt ongenaakbaar, troont flikkerend in het morgenlicht, luchthartig rustend op den
rand des afgronds, het coquette nieuw-Thera, Phira,
zooals de nieuw-Grieken zeggen, die ook Thebe ,Phiwa"
noemen . Hoefvormig, of als een sikkel, buigt zich Santorins westrand om het bekken heen, dat aan de Westzijde door Therasia en het kleine, witte Aspronisi z66
geheel wordt afgesloten, dat het een kringvormig meer
gelijkt : een meer van onpeilbare diepte, waarin geen anker
grond vindt, in waarheid een reu sachtige krater met zeewater gevuld. Eens
eeuwen geleden, en zeker v66r den
vroegsten Griekschen tijd moet het donkerblauwe waterbekken, waar wij thans doorvaren, een vulcanische kegel
zijn geweest ; een geweldige explosie heeft then kegel uiteen doer spatten, alleen van den rand bleven drie ongelijke stukken staan : Thera, Therasia en Aspronisi, en de
zee vulde de ontzagwekkende diepte van den aldus ontstanen afgrond . Doch van de vulcanische werkplaatsen, die
diep onder de blauwe oppervlakte bleven gloeien, zijnn op
verschillende tijden nog nieuwe heftige werkingen uitgegaan. Zeker ook reeds in de klassieke oudheid, want dat
moet wel de reden zijn waarom de oude mythologen verhaalden dat Thera ontstaan was uit een aardkluit, door de
Argonauten in zee geslingerd ; maar in ieder geval herhaaldelij k daarna . Toen zijn de kleine, bruine, brokkige

360 --~lavarotsen voor den day gekomen, die dAar -- ong uur en
omgeven door een zonderlingen troebel-gelen waterkring
in het blauwe bekken verspreid liggen : de Kalmettes, ,verschroeide eilanden" . De oudste, Palaia Kaim4ni dateert van
199 n . C . ; de jongste, de Nea, verscheen in 1701 en wisSeld a herhaaldelij k van gedaaute tot zij in de j area 1866-70
voor het laatst door eene reeks felle erupties nag eens
aangroeide . Voor het laatst ' Voorloopig ; want nog heden
gloeit op de hoogte van het met lava overdekte Neo-K timeni de bodem van inwendige hitte, en boven op Thera,
waar men ons bij Phira een rotsblok toonde door de
kokende zee in '70 naar boven geslingerd, vergeet men
nooit dat men leeft op den rand van een vulkaan .
Onze doorviart door hot bekken van Thera is voorloopig slechts een morgengroet . Want het hoofddoel van
onzen tocht is de oude van praemyceensche tijden of tot
in de naklassieke periode bloeiende stad oud-Thera to
bezoeken . Oud-Thera ligt aan de oostzijde van den lavarand, terzijde dus van het vulcanische gedeelte, al hebben
de uitbarstingen de gansche streek van blauwe kalksteenrotsen ook overdekt met een ontzagwekkende massa zand,
lava en puimsteen . Om den H. Stephanusberg to bereiken,
op welken de stadsruine ligt, wendt zich ons schip om de
±uidkust heen en toont ons de verrassende tegenstelling
van Thera's vreedzamen, glooien den oostkan .t met den
boozen klippenrand then wij verlieten . Maar niet Lang dwaalt
under 't inschepen in de sloepen ons oog over de kust . ten
allervriendelijkst schouwspel op het strand treft ons . 't Is
gelijk op Regina ons
wederom een feestelijke ontvangst
deel was . Maar nu geldt het zelfs in schijn niet ons, en
officieele deftigheid is er niet in dat gejuich, dat gelach, en
al die uitgestoken handen . De eer van v66r ons alien aan
land to springen word -- dat sprak van zelf
geldten
aan den Basileus Os Theras . Maar zou ieder Basileus z66
hartelijk v rorden verwelkomd als doze Vorst van Thera „ho
War6nos" (de Baron), zoo Als men den 1'reih err H i l l e r
op al de eerebogen noetnde, die wij in den loop des cdags
ter zijner eere opgericht zagen ? ,Hij heeft het er naar ge-
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tot me : „H i 11 e r heeft voor de oude Theraeers diep in de
aarde, maar voor de nieuwe diep in zijn zak getast -- ook
hij is een Evergetes ."
Ged wee en rustig draagt ons de lange stoet van ezel s
en muildieren van de zandige landingsplaats langs een
grauw met siutels en puimsteen bedekt pad opwaarts over
de Sellada naar hot zoogenaamde Messawouno (den midaenberg) . Daar ligt, steil oprijzend uit de zandvlakte omlaag,
op eene hoogte van ruim drie honderd zestig meter, van
de strandzijde of bijna ontoegankelijk, de smtalle strook
waarop de oude Theraeers hun nest hebben gebouwd, veilig
voor de zeeroovers, de Phoenicische zoowel als de Grieksche .
Over veel bouwvallen van burchten, heiligdommen en
steden heeft in de laatste woken onze voet gedwaald .
Theaterruines, agora's, zuilenhallen, tempelfragmenten, we
zagen ze ook op Delos, in Argolis en elders . Maar, ofschoon in omvang of in begrijpelijkheid van bet stadsplau de boiiwvallen van bet oude Thera die andere plekken
niet overtrefen, er is hier sets dat ons sterker boeit . vat
mag bet zijn?
Voor eerst misschien eene bevrediging van strikt philologischen aard . Het is man elkeen die zich met de sttidie
der Grieksche epigrafiek heeft bezig gehouden bekend, dat
onder de oudste Grieksche steenopschriften de Thei aesche
rotsiuscripties om dialect en lettervorm -van buitengewoon
belong zijn . De oude Theraeers n .l . waren gewoon in den
blau*en steer van den rotsbodem to beitelen, al wat an.deren
schrijven op de muren van tempels en huizen . Ign order
bet voortwandelen op de helling der stadsrots zien we dear
de welbekende ins,cripties : namen van Goden, namen van
menschen, ontboezemingen van den mee9t intieinen, bekentenissen van den meest bedefikelijken aard, nu van links
naar rechts, dan van rechta naar links geschreven, rim in
een krin.g, dann in een spiraal . . . . Zeker, dat is bWlangwekkend, en velen onzer stian stil en spellen op nieuw
als met een blijden herkenningsblik de vaak gelezen namen . :
Kerdynomos, Kritolas, Iliaron . Maar voor ons warm enthou
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siasme is die kalme bevrediging toch niet toereikend ter
verklaring.
Is het dan de bedrij vige gastvrijh eid der Theraeers
zelf, die onzen geest zoozeer opwekt ? Van het oogenblik
af, dat zij ons aan de kleine Evangelismos-kapel
eens
v. H ill e r s eigen bescheiden mooning
het welkom hebben
gebracht met limonaden en portokalia, met sigaretten,
masticha en lukumi, zijn ze ons trouw terzijde gebleven,
weetgierig en behulpzaam, trotsch op hunne ruinestad, en
blij waar zij ons den weg kunnen wijzen . Hun kleurige
kleedij vormt een vroolijke omlijsting voor ooze groep in
het theater
maar onze geestdrift wekken zij niet, zelfs
niet door de geestdrift, waarmee zij vooraan dringen om to
luisteren naar de voor hen toch volkomen onverstaanbare,
Duitsche, stedeverklaring van den vrijheer aan wiens lippen
zij hangen .
Wat het is dat ons op deze Therarots zoo treft,, dat
beseffen wij plotseling en duidelijk, wanneer wij de zeldzaam heldere en begrij pelij ke aanwij zingen van v o n H i 11 e r
volgend over de terrassen der oudere en der Ptolemaeische
stad henen genaderd ziju tot den zuid-oostrand van den
berg en
in het alleroudste gedeelte der stadsruine
komen to staan voor de kleine in de kalkrots ingehouwen
nissen en altaren, waar de oudste huldebetuigingen der
Theraeers to lezen staan, aan Zeus, aan Hermes en aan
vele andere Godheden . Ook aan Boreaios, den Noordewindgod, wordt hier stille hulde gebracht ; en 't verwondert ons
niet, al heeft ons eigen Westland niet veel aanleiding om
hem een altaar to bouwen, dat hier op Thera Boreas als
een verfrisschende, opwekkende trooster na den schroeienden
Sirocco wordt gezegend . Een eind verder staat de naam
van C h i r o n, A chill e u s' leermeester . Wordt de vrome
centaur van het Peliongebergte z66 ver van zijn Thessalisch. vaderland met goddelijke eer gehuldigd ? Zeer zeker,
hij is hier bij zijue stadgenooten, dat wordt ons duidelijk
als wij eindelijk aan den uitersten bergrand het ruime, door
een forschen polyg onaalmuur geschraagde erf betreden van
den tempel van Apollo H a r n e i o s .
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Wederom was het Apollo dien wij zochten . Maar
thans niet de Pythische God, de langharige profeet van
Zeus ; niet de god van Delos, de zan ger met den either, maar
Apollo Karneios . De oude Ramsgod der Theraeers
wat
ook zijn oorspronkelijk wezen zijn moge
boeit ons pier
meer om zijne herkomst dan om zijn eigen oorspronkelijk
karakter . De area op welke wij staan, de bouwval welks
pronaos we duidelijk herkennen, zijn het tooneel geweest
van zeer oude, voorvaderlijke feesten . De karneien, men
kent ze uit Sparta . Maar hier op het wijnrijke Thera past
dat oog stfeest bij zonder goed . Hier op het plein was plaats,
voor de door den ritus geeischte negen loofhutten, waarin
het yolk aanlag, etende en drinkende naar het commando
van den heraut. Daarna aan het eind van het feest kwamen
de staphylodromia . De jonge feestg enooten rennen met
wingerdtakken in de hand eenen hunner na, den Bok
(Karnos) bekranst als offer . Het is ons, alsof wij hen met
eigen oogen zien : voort, voort, achter elkander de Sellada
of tot aan het strand ! Grijpen zij „den Bok", dan beduidt
dat zegen voor Thera .
Men zou wanen een Dionysosfeest to zien, geen Apollofeest . En geen wonder : de dienst van den Karnosg od stamt
uit een land en een tijd die D ion y s o s, den Thracischen
wijngod, nog niet kenden . Vanwaar :' Die vraag geeft juist
de reden aan, waarom ons deze plek zoo bij zonder belang
inboezemt . Op Thera betreden wij de woonplaats van een
der oudste en merkwaardigste stammen van Hellas . Hier
op de bergspits van een dier Sporaden, die als een grensgordel den Helleenschen eilandencyclus omsluiten, lezen
wij eene merkwaardige bladzijde uit Hellas' kolonisatiegeschiedenis . Wanneer ons oog ron.dgaat over de zeevlakte,
die zich aan bijna alle zijden open en vrij vertoont, dan
zien we overal Grieksche, van oudsher door Grieken bewoonde eilanden opduiken uit het zonnige water ; Melos
aan den Noordwestkant ; los, Amorgos, zelfs Naxos nog,
aan den Noordoostkant . Maar naar het Zuiden strekt zich
eindeloos de zee uit, van het donkerst azuur overgaande
eerst in flikkerend zilver, verderop in zacht rose-grijs.
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Eindeloos 2 Neen, want zie, terwijl de heldere lucht flog
wat klaarder wordt, schemert onduidelijk maar onmiskenbaar
de berglijn van Creta, zooals die eens de m oedige m annen
van Thera heeft gewenkt, de altijd zuidwaarts dringende
Hellenen . vbor hen is Creta de brug geworden naar 't
rijke wonderland van Libye .
Die tocht is ondernomen door de mannen, wier stad
v o n H ill e r onder het puin heeft weggehaald, wier oude
„eomet±ische"
g
vazen hij veilig heefweggeborgen in het
kleine museum van Phira, als een zeer welsprekend getuigenis van den oudsten Griekschen kunstzin : vazen ein kannen
en schotels, slechts zelden bevallig van vorm, en in hunne
beschildering, matbruin op grijs, rood op geel, of wit op
rood, nog hoogst primitief ; maar treffend in bet juiste
begrip der teekening, in de n atuurlijke slankheid der bladstengels, in de luchtige, vlugge bloemversieringen .
Maar
reeds die oude Grieken vonden op Thera eene voorgeschiedenis . ZOo goed als op Naxos en Melos hebben in den
oudsten tijd de Phoenicische purpervisschers ook hier hun
voordeel gezocht . Op Thera was zelfs hun purperverwerij
standvastig er dan hunn a macht, ,Theraelsehe purpergewaden" hadden ook bij de latere Grieken nog een goeden
naam . De Hellenen nu kenden die voorgeschiedenis eigenlijk
even goed als wij ; mar ze hebben een anderen trant van
die to verhalen . wait de Grieken van hun oudste tijden
weten hullen zij steeds in bet kleed der mytb e . „De
Phoenieiers" zeggen wij ; z-ij zeggen : „K a d m u s" . ,Toen
Kadmus zijne zuster L+ uropa ging zoeken" zoo verhalen zij
intiemer en levendiger dan de dorre waarheidsliefde der
historie dat vermag
„toen liet hij hier op Thera een
deel zijner tochtgenooten achter onder M e m b liar o s ."
Ziedaar een eigenaardige vermenging van fantasie en
werkelijkheid . Deze oude geschiedschrijvers aanvaarden de
traditie der phoenicigche vestiging
doch to gelijker tijd
leggen zij daar voor hun eigen starn beslag op ! Immers
de naam M e m b I i a r o s ziet er zeer zuiver Grieksch uit, en
beteekent dan ,Verzorger des heiligdoms" . Hot is alsof
de nude geschiedschrijver, half mythograaf, half historicus
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priesters Thera ontvangen uit de handen der Phoenicische
kolonisten ." Wie die Grieken waren, zeggen zij echter niet .
En hiervoor is wellicht de fantasi,e der eigenlijke mythendichters eerie iet geheel onbetrouwbare leidsvrouw . De
oude Argonautensag e verhaalt hoe de Minyer E u p h e m o s,
met de Argo aangeland aan de kust van Libye, een aardkluit ten geschenke kreeg en die hier in zee wierp : daaruit
is Kalliste, dat later Thera zou heeten, ontstaan .
Niet alleen is het treffend dat in dit verhaal 1e herinuering doorschemert aan Thera's vulcanische vervormingen, maar vooral dat de Minyers hier stichters van Thera
heeten . Zoo moet het inderdaad geweest zijn. In de dalen aan
den Pelion, waar I a s o n zijn koninkrijk kwam opeischen,
waar de Argo werd gebouwd, waar de Vaderen der Bellenen
het eerst hun levendige oogen zeewaarts wendden ter verovering van de wereld, in Thessalie, het land van den
wijzen C h i r o n en den snellen A chi 11 e u s, daar woonden
de Minyers, de Vaderen van Thera . Daar heerscht over hen
als stamgod der Minyers A p o 11 o K a r n e i o s . De drang
naar het Zuiden brengt een deel van hen naar Boeotie :
hoe geweldig e bouwmeesters zij zich daar betoonden, getuigt
nog heden de ruine hunner koningsstad Orchomenos . Maar
oak daar is hunne waste woonplaats niet . Wederom. wordt
een deel van hen zuidwaarts opgestuwd. Ze nestelen zich
in Laconica aan den Taygetos, tot straks onder den ,Kadmeer" T h e r a s
een Boeotier aldus, uit het koninklijk
geslacht der AegeIden deze Minyers henentrekken naar 't
kleine Kalliste .
Langen tijd hebben zij daar rustig gewoond, hunne
vazen gebakken, hun gewaden geweven, hunne dooden
begraven in de rotsgaten die nog de oud-grieksche namen
noemen, en onder hunne koningen van Dorisch-Mynischen
huize hunne macht does gelden in den Zuidelijken Cycladenkrans . Maar op den duur kan Apollo K a r n e i o s
binnen den engen kring van Thera's bergtop zijne vereerders niet meer herbergen . Ook lokt hen to sterk de drang
naar het Zuiden, die deze zonen van de Argovaarders in
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het bloed zit . Of is het A p o 11 o zelf die hen wenkt ?
,Als maagdelijke beschermster van haars vaders kudden
woos de K y r e n e, de dochter van K y p s e u s, in 't wood van
den Pelion. Kloek en forsch van leden was de joukvrouw,
hare kracht vreesden zelfs de roofdieren . Maar een leeuw
trotseert haar . Haar gespierde hand grijpt den rossigen
vijand aan en zij worgt hem de knie drukkend op zijne
hijgende flank . Dat ziet Apollo, en zijne manlijke begeerte
gaat uit naar de jonkvrouw . Maar Chiron, de bezadigde
raadsman, vermaant hem : tot grooter is deze jonkvrouw
geroepen, dan om een oogenblik uw verlangen to bevredigen,
-tot andere liefde dan die van een geweld dat uw heerlijkheid onwaardig is . Reeds staat de gouden kar g ereed die
door de lucht haar aan uw zijde naar Libye voeren zal .
Daar zal Kyrene u tot Echtgenoote zijn ."
Zeer in do verte naverteld is dit de sage van Cyrene's
-stichting, zooals die in een van Pin d a r u s' bekoorlijkste
hymnen staat verhaald . In zooverre is ook hier in den
mythus de reflectie der historie zichtbaar, dat de Theraeers
,en huu Apollo tot die stichting hebben meegewerkt . Zeker
hebben de kooplieden en visschers van Creta, schuilende
in Thera's voortreflijke haven hun van 't zuiden wonderen
verhaald . Eerst wagen zij zich tot Creta's noordwestkust
de Delphiers constateeren dat het op last
=en straks zal
van den Pythischen God zelf is
een van de afstammeling en uit het oude Minysche geslacht van E u p h e m u s
;aarzelend den verren tocht naar Libye ondernemen . Dan
wordt op de kust van Africa het rijke Cyrene (Barka) gesticht. En de Cyrenaeers zijn then oorsprong nooit vergeten .
Krachtig was in de dagen, toen de Cyrenaeer C a 11 i m a c h u s
leefde, het religieus gevoel der Hellenen niet meer, maar
,er klinkt toch nog wel kracht in ziju woord, wanneer hij
fier op zijn afkomst als Aegelde zingt . ,Mijn taak is het
de eere to prijzen van Apollo Karneios, dat lied is mijn
-erfdeel ."
De middagzon stijgt en het klooster op den Eliasberg
roept ons, met ziju vriendelijk nijgende monniken en zijn
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eerwaardigen Papas, die de handen zegenend uitbreidt bij
onze aankomst . Het klooster wacht ons met koele zalen,
frisch gedekte tafels en een gezonden, eenvoudigen maaltijd,
gul geschenk van den Basileus Os Theras . Maar daarnaast
ni et minder gul
een rij kel ij ke gave van kostelij ken
Therawijn . ,Dezen wijn schenkt U," zoo luidt daarbij 't
bericht, „de Demarch van Kalliste."
„Kalliste" de oude naam weer tot leven gewekt, en
voorwaar met recht ! Dat mochten wij ervaren, toen wij
in den middag van den hoogen Eliasberg dwars over de
kam van het eiland naar Phira reden . „Kalliste" de allerschoonste . Het i s een tooverland dat wij doorrijden . Rechts
glooit de helling zeewaarts in zachte, afwisselende golving,
en over den hellenden rotswand ligt als een veelplooiige,
bonte mantel een duizendkleurig bloemenkleed, wilde rozen,
violen, papaver, en overal langs den grond welige wingerd ;
maar links schiet in bizarre lijnen de lavahelling naar zee .
En over het eiland verspreid liggen tal van kleine, witte,
bloeiende dorpen . Waar wij binnenrijden daar klepperen
vroolij k de klokken, de jonge meisj es strooien, buigend
over de hooge tuinmuren hare bloemen over ons uit en
onze
besprenkelen
o aarzelend aanvaarde hulde !
stoffige kleeren met rozewater . En bij het uitrijden van
ieder dorp wacht ons weer het wonder der zee, altijd weer

nieuwe tinten meng end in hair wisselend blauw, altijd weer
nieuwe eilanden . toonend aan den horizont en hoorbaar
zingend het lied van de Helleensche levensvreugde .
Met blij de gratie recipieert ons Phira . Want er is
receptie in Phira : receptie met frissche bloemen, met vele
morgendranken, met vruchten en met gullachende, rad
fransch sprekende honoratioren en dames . Een vroolijk,
luchthartig en gastvrij volkje is het, dat ons daar ontvangt
niet slechts de eenvoudiger klasse, of het „fanfare-corps"
(eerelid Freiherr H i l l e r !) dat bij het museum zijn ,Heil
Dir im Siegerkranz" afwisselt met de vrijheidshymne ; maar
ook de voornamer burgers, die ons met verstand rondhet oude,
leiden in het museum . Zij hebben Thera lief
zoowel als het nieuwe . Toch moet het daar eng zijn in
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het hooge Phira, wanneer de vlaggen niet wapperenn ter
eere van den War d n o s en zijne vrienden, en wauueer de
sthrmen gieren door de nauwe straten. ,Kalliste, o ja !"
antwoordt mij de burgemeestersdochter, wanneer ik haar
eiland prijs, ,Thera is ,Kallfste", maar kale (schoon) is,
Athene !"
Ik heb reden om to vermoeden, dat de bevallige Phiraeische demarchendochter bovenal aan de schitterende
Winkels van den boulevard de 1'Universite dacht, toen zij
Athene's schoonheid roemde . Maar toch herhaalde ilk haar
woord toen ik, afgedaald langs den levensgevaarlijken weg
die Phira met de farina verbindt, des avonds laat in het
bekken bij de Kalm& es aan boord zat uit to kijken naar
het vuurwerk, waarmee men ons uit de hooge stad een
laatsten groet toezond . W eldra werden de lichten gedoofd,
en terwijl ik als onwillekeurig
bij mij zelven herhaalde
,,Athena kale," stond in het nachtelijk duister het wonderbeeld der Atheensche acropolis weer voor mijn oog,
en ik gevoelde, dat meer dan de Delphische Apollo,
meer dan de machtige God van Olympia, meer dan de
Lichtgod van Delos, Pallas het is die voor altijd ons bindt

aan de oudheid : Pallas Athene, de draagster der klare,
goddelijke levenswijsheid .

NA HERKREGEN VRIJHEID
DOOR

M. W. MACLAINE PONT .

De oudste zoom van W i l l e m den Zwijger, de Graaf
van E u r e n, op zijn dertiende jaar door don Juan d e
V a r g a s van de Hoogeschool to Leuven opgelicht en als
gevangene naar Spanje gevoerd, een ieder kent de geschiedenis !
Koning F i l i p s stelde zooveel belang in de ontwikkeling
van zijn peetzoon, dat hij zelf zijn opvoeding in handen
wilde semen ! Toen hij hem eenmaal in zijn macht had,
wilde de koning een werktuig, geen slachtoffer maken . De
studien, to Leuven aangevangen, werden to Alcala de
Henares voortgezet ; de pries werd als leerling der Jezuiten
een bekwaam theologant en leerde vloeiend Fransch, Duitsch,
Spaansch en Latijn spreken . Het Vlaamsch, hem aangeboren, vergat hij nooit. De edelman, die hem bewaken
moest en zag dat hij zich verveelde, leerde hem schaken ;
tot het Bind van zijn leven bleef het zijn lievelingspel,
evenals het dat van zijn broeder M a u r i t s was . Toen zijn
geest was getemd en het geen kwaad meer kon, mocht hij
zich ook oefenen in het paardrijden en andere ridderlijke
bezighedeii en was zelfs nu en dan in briefwisseling
met zijn vader . Een zijner brieven bleef door een samenloop
van omstandigheden langen tijd in Alkmaar bewaard . De
Graaf schreef het briefje op zijn 28ste jaar, het is weinig
beteekenend, bijna kinderachtig. De eenvoud laat nauwelijks
O . E. V I 6
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toe, tusschen de regels to lezen . Alleen treft het ons, dat
de zoon vrij goed op de hoogte is van zijns vaders daden, en
daarin een warme belangstelling toon t . De uitgesproken
wensch, dat hij zijn vader nog eenmaal zal mogen dienen
en hem zijne trouw en gehoorzaamheid toonen, is heel wat
meer dan voor den vorm geweest. Van zijn eigen leven
en omstandigheden spreekt hij met geen enkel woord, men
behoeft niet to vragen of de censuur gestreng was .
Inderdaad heeft hij zijn vader zeer lief gehad ; zijne
bedienden, die veel van hem hielden en hem zag en zooals
hij was, getuigden, dat van al de rampen, die hem troffen
er geene hem zoo heftig aangreep, als het doodsbericht van
zijn vader . Eerst later vernam hij de bijzonderheden omtrent den moord en het levee van den moordenaar ; den
waren toedracht der zaak heeft hij waarschijnlijk nooit
geweten. Bekend is het, hoe hij een kapitein van zijn
wacht die kwaad van prins W i 11 e m durfde spreken, om
het middel greep en uit het venster wierp ; weinig scheelde
het of F i 1 i p s heeft hem hiervoor laten dooden : de voorspraak van een page, d' 0 z o r i o, die zich aan 's konings
voeten wierp en verhaalde hoe de kapitein hem beleedigd
had, redde zijn leven . Hij heeft then page zijn heele
leven liefgehad en hem welgedaan, zoo veel hij kon .
In 1577, toen hij de pacificatie van Gent teekende,
beloofde F i l i p s daarmede de invrijheidstelling van F i l i p s
W i 11 a m. Maar evenmin als andere eeden, hield hij dezen
de graaf van B u r e n bleef in Spanj a en de koning gaf
hem wat hij noodig oordeelde om hem zijn of komst to doen
vergeten : een goede tafel, een weelderig leven, voedend al
zijne ondeugden, overeenkomstig de zeden van een bedorven
hof. E g m o n d was voor zulk een verleiding bezweken,
E g m o n d' s neef schikte zich in zijn gevangenschap. Hij
verkeerde aan des konings hof, hij werd de boezemvriend
van A l b e r t u s van Oostenrij k, den neef, weldra den schoonzoon van den koning . Zoo kwam het jaar 1596. Wij weten
dat A 1 b e r t u s tot Landvoog d van de Nederlan den wend
benoemd, en dat hij smeekte om de invrijheidstelling van
zijn vriend . De koning gaf 'toe, maar omdat het met zijn

plannen overeenkwam . F i 1 i p s W i l l e m, na zijns vaders
dood Prins van Oranje, heer van zijne bezittingen in de
Nederlanden, zou zijn recht komen eischen van de hand
van zijn broeder M a u r i t s ; de Catholieken zouden zijne
zijde kiezen, de Protestanten, in enkele provincien slechts
een kleine meerderheid, zouden M a u r i t s trouw blijven,
A l b e r t u s zou visschen in het troebele water . . . .
Dus vertrok de Prins, en het bericht werd in zijn
vaderland met matige vreugde vernomen . Zijne eerste
daden, zijn reis naar Rome, het kussen van des Pausen
voeten, hoe stelden die to leur ! Men vergat, dat de prins
bij na dertig jaren g evangen was g eweest, dat hij, nu t weeen-veertig jaar oud, ziju beste jaren onherroepelij k had
verloren . De onderwerping was hem een gewoonte geworden .
Het lichaarn wordt vrij g emaakt in een oog enblik ; met de
ziel gaat dat zoo gemakkelijk niet .
De Prins reisde met den Aartshertog door Duitschland
naar Brussel, misschien heeft hij toen reeds met heimelijk
verlangen naar het Westen gezien, waar zijn prinsdom
Oran j e lag. Nu was het onbereikbaar : Spanj e en Fran krijk waren met elkaar in oorlog . Dus schikte hij zich .
Overal deelde hij in de eer die den Aartshertog to beurt
viel, hij reed naast hem, hij was de eerste aan zijn hof .
Die ondergeschikte plaats liet hij zich welgevallen . Wat
moest hij anders doen :' De Noordelijke Nederlanden waar
en lag en, waren voor hem gesloten ; de Staten
zijne bezittingen
schreven hem een brief, waarin zij hem verzochten buiten
de grens to blijven, omdat zij voor twist en tweedracht
vreesden . Zij verguldden de pil door een zending van tienduizend gulden uit de nalatenschap van zijn vader . Zij
wachtten of „naar welke zijde hij zijn gelaat zou keeren ."
Lang duurde de onzekerheid niet : het gelaat keerde zich
naar Span j e .
Weinig oog toonde hij voor zijn eigen belang to hebben, toen hij A l b e r t u s van Oostenrijk volgde om to
strijden tegen den vriend van zijn Huis, tegen Hendrik
IV . Was zijn broeder M a u r i t s niet afhankelijk van den
Franschen Koning :" Lag zijnu eigen Vorstendom, lag Oranje
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niet besloten in diens grondgebied 7 Vasallen zijn de
prinsen van Oranje nooit geweest, vrije vorsten waren zij,
maar toch, vooral in die dagen, afhankelijk van des
Konings goeden wil . En nu maakte hij zich den Koning
tot vijand !
Hij trok eerst met den Aartshertog naar Calais, waar
hij zich door zijn dapperheid onderscheidde . Hij was immers
van een to goed ras, om vrees voor den dood to kennen !
Calais werd veroverd door de Spanjaarden, en Amiens ging
verloren door een zak vol noten ; ook daar werd de Prins gezien, het aardige van de verrassin g maakte het verlies nog
meer grievend . Is het niet hard voor een Franschman,
omm de lachers teg en zich to h ebben :7 Maar wie het la,atst
lacht, lacht het best, en dat was de Koning van Frankrijk,
toen hij ten laatste zijne vijanden het land uitdreef.
De vrede van Vervins deed Frankrijk to voorschijn
komen als een jong en krachtig held, gereed om zijn loopbaan aan to vangen, en Spanje als een man, voor zijn tijd
afgeleefd en die zijne beste krachten gelaten had in de
Nederlandsche moerassen, in zijn strijd tegen het yolk van
boter .
De Aartshertog kon nu een oogenblik verpoozing nemen
en zijne bruid, de Infante Isabella, Clara, Eug enia
uit Spanje halen. In Italie zou hij zijne nicht vinden,
M a r g a r e t h a van Oostenrijk, de bruid van F i 1 i p s' zoon,
de toekomstige Konin g in van Spanje. Beide huwelij ken
zouden to gelijk voltrokken worden . Nog voor A l b e r t u s'
vertrek ontving hij de doodstijding van Koning F i 1 i p s,
maar de reis werd niettemin ondernomen : F i I i p s W i 11 e m
n og steeds aan A 1 b e r t u s verbonden, reisde met hem
mee . De winter was koud, het weder ruw en stormachtig,
Albert u s durfde de teedere Oostenrijksche bruid en de
Keizerin, hare moeder, die haar vergezelde, niet aan de gevaren van de zeereis blootstellen . Zij bleven dus vertoeven
in Italie en F i l i p s W i 11 e m had daardoor gelegenheid,
het Prinsdom Oranje, zijn erfland, to bezoeken .
Ret is een heerlijk land, door de Rhone bespoeld,
een land met hooge Bergen en sombere rotsgevaarten, met

snel vlietende stroomen en vruchtbare vlakten . Het is een
land waar de wijn op de bergen groeit, en het koren over
de vlakte g olft en geheele velden purper worden gekleurd
door de crocus, die de gele saffraan.draden omsluit . De
zij worm spint er zijn g lanzige doodkist, de moerbei rij pt
er, de oranjeappel schittert er in het donkere groen. Ecn
heerlij k land, het land van Oran j e, een 1 and dat vele volken
begeerd hebben, dat ook ons toebehoort als een harteklop,
een strijdleus, een liefdekreet . Oranje, waar de barbaarsche
Teutonen door hunne vrouwen terug gedreven werden naar
den strijd, waar ze vie] en onder het zwaard van de Romeinen,
waarvan nog de triomfboog van M a r i u s getuigt ! Oranje,
waar de Romeinen hunne waterleidingen aanlegden om het
water uit de wondervolle bronnen naar de stad to leiden,
waar zij hun arena bouwden en hun amphiteater, waar de
Muzelmannen heerschten, waar W i l l e m met den Hoorn
zijne Saraceensche bruid won . Oranje, waar al die volken
iets hebben achtergelaten van hun woestheid, hun strijdlust, en hun avontuurlijken moed . Oranje
een schoon
en edel land
geen land evenwel voor een zwijgend en
somber man ; die dertig jaren lang van een gevangenis zijn
tehuis heeft geniaakt .
De vorstenhuizen van Oranje, van Baux en van Chalons
hadden na elkander over het land geheerscht, daarna was

dat van Nassau gekomen, en met den Nassauer de ellende
der regeeringloosheid . Want de vorsten woonden verre van
het land en hadden andere belangen . R e n e van Chalons,
de eerste uit het huis van Nassau, is er nooit geweest ;
W i l 1 e m, zijn opvolger, evenmin . Toch gingen de belangen
van het afgelegen Prinsdom hem ter harte . Toen hij nog
jong was, voordat zijn huwelijk met de Protestantsche
Saxische hem van Granvelle verwijderde, was het licht
van de Hervorming voor Oranje opgegaan, geen liefelijk
morg enrood, maar het onstuimig dagen van een stormachtigen
lentedag. Troebelen en onlusten, heldendaden en daden van
geweld aan beide zijden kenmerken dezen Hervormingstijd .
De Prins gaf een edikt om de troebelen to stillen ; de
Roomsch-Catholieke overheid keerde dat geheel tegen de
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Protestanten, zoodat onder het bestuur van den verdraagzaamsten aller vorsten een vreeselijke vervolging woedde .
Na zoovele eeuwen doen de afschuwelijke bijzonderheden
ons flog ontstellen . Het was een verfijnde wreedheid, een
lust tot moorden, een akelige spot met den doodsang st van
de slachtoffers . En zijn zoon, die streng Roomsch was .
opgevoed, die, volgens zijn eigen zeggen, het zijn plicht
voor God achtte om niet to rusten, voordat hij al zijne
onderdanen in den schoot der Moederkerk had terug gebracht, herstelde den godsdienstvrede, door op onbekrompen
wijze vrijheid van geweten aan ieder, van welken godsdienst
ook, toe to staan . Zoo vol van ironie is de g eschiedenis .
De regeeringsvorm van het kleine Prinsdom was vrij
ingewikkeld . Oorspronkelijk was de Vorst het hoofd van
den staat, hij sprak recht, en voerde het leger aan . Maar
bij de toenemende afwezigheid der vorsten was er reeds in
1471, door W i l l e m VIII van Chalons, een parlement met
een president aan 't hoofd ingesteld : geen volksvertegenwoordiging, zooals de naam doet veronderstellen, maar eeu
opperste rechtbank, die in zaken van gewicht uitspraak deed .
Vier consuls waren rechters in mindere rechtszaken en
voerden de afdeelingen van het leger aan . De verdediging
van de stad was hun toevertrouwd . De Vorst woonde op
het Kasteel, op een hoogtevlak aan de stad, die beschermende of bedreigende, naarmate de omstandigheden dat medebrachten . Gedurende zijn afwezigheid wend zijne plaats
ingenomen door den gouverneur .
Deze gouverneur had in de laatste jaren feitelijk alle
macht in handers gehad en vroeg al heel weiu ig naar den
wil van den verwijderden Souverein . Snel volgen de namen
elkander op: zij hebben den klank van rooftochten en wilde
romantische avonturen . Gedurende de laatste le vensj aren
van W ill e m I was B 1 a con s gouverneur geweest, hij had
zich zelf aangesteld en regeerde in den naam van den vorst,
die de macht niet had om hem to handhaven, of to ontslaan . Na 's Prinsen dood regeerde hij in den naam van
F i lips W i l l e m die in Spanje gevang en zat, en M a ur its was, eveneens in diens naam, regent van het Prins-
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dom . B I a c o n s wilt to midden van de burgeroorlogen der
Ligue de rust to bewaren door de partijen beurtelings tegen
elkander op to zetten en to zorgen, dat geen partij ooit
de sterkste werd . Kwamen er bevelen van Prins M a u r i t s
die hem niet aanstonden, dan zeide hij, dat F i I i p s
W i I I e m zijn meester was, en voerde ze niet uit . Bevelen
van den amen gevangene kwamen er natuurlijk nooit, en
B I a c o n s deed wat hij goed vond .
Evenwel, hoezeer de staatszorg in de N ederlanden zijn
tijd in beslag nam, steeds was er voeling tusschen Prins
M a u r i t s en het verwijderde Prinsdom . De trouwe gezant
was d e 1 a P i s e, de vader van den man die de gedenkschriften schree . De Prins vroeg hem wat hij van B 1 a c o n s
dacht : deze regeerde toen al jaren lang zonder door
iemand aangesteld to zijn .
Hij regeert zoo coed mogelijk," was het antwoord,
,,maar hij vindt het ondragelijk, van een meerderen of to
hanger ."
,,Gij raadt mij dus aan, hem aan to stellen '"
Jk heb hem altijd als een dapper en braaf edelman
gekend, hij zal, geloof ik, houden wat hij Uwe Exc
. belooft .
En dan is er Dog een reden, waarom hij aan de regeering
zal moeten blijven ."
„En die is?"
,,Dat hij er eenmaal aan is, en ik geen kans zie, hem
er uit to krijc en ."
't Is goed," zei M a u r i t s, ,maak dan zijn aanstellingsbrief maar op ."
Zoo werd het onwettige gewettigd, en sedert then tijd
vroeg de Gouverneur wat meer naar de bevelen van den
regent. Nu en dan sloeg hij hem wetten voor om de
froebelen to stiller, maar die troebelen waren uitsluitend
opstand tegen zijn eigen gezag. Hierdoor bewaarde hij de
rust ; dat was al veel in die tijden . Voor het overige leefde
hij weelderig en losbandig en stierf aan de gevolgen van
zijne uitspattingen . Op zijn sterfbed benoemde hij zijn noon
tot zijn opvolger, met de hulp van zijn oom A ram on d ;
de dynastie scheen gevestigd to zullen warden ..
-1
0
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Dit geschiedde echter niet zonder tegenkanting . Het
Parlement verzette zich tegen de opvolging van den jongen
B 1 a c o n s, een gewetenloos man met een eerzuchtig karakter,
en beriep zich op Pr i n s M a u r i t s . Dit verhinderde
B 1 a c o n s niet, om aan de regeering to blij ven, hij volg de
dezelfde staatkunde als zijn wader, hij behoefde M a u r i t s
niet to g ehoorzamen, hij stond onder F i l i p s W i l l e in,
die in Spanje was. Het parlement volgde bet gebruik van
de onderlig gende partij sedert eeu wen in Oran j e ; bet week
uit naar Courthezon, een klein verstrekt stadje in de onmiddelij ke nabij heid, dat de hoofdstad nabootste en benijdde. Oran j e en Courthezon, twee kleine steden in bet
zelfde Prinsdom, beiden verstrekt, beiden tot de tanden g ewapend ! Hoe vaak kwam bet zuidelijk bloed in gisting, en
dan screed Courthezon tegen Oranj e met al de verbittering
van den broederoorlog .
,,Qu' etait lors Orange, qu'une spelonque de mutins, un
repaire de rebelles ?" roept een tijdgenoot uit.
M a u r i t s, die de handen gebonden had door den oorlog
tegen Spanjes bekwaarnste veldheeren, Spin o l a, V e r d u g o, F u e n t e s, kon onmogelijk persoonlijk tusschen beiden
treden, bet eenige, wat gebaat zou hebben . Hij zond dus
Sf. A l d e g o n d e en B r e d e r o d e, die met welwillendheid
door Koning H e n d r i k werden ontvang en . Van uit Parij s
bevalen zij, bet benoemen van een gouverneur uit to stellen
tot zij zouden aangekomen zijn . Alleen bet machtelooze
parlement beloofde gehoorzaamheid . Toch was de ontvangst
beter dan men had verwacht, in schijn althans . De consuls
gingen de commissarissen to gemoet tot buiten de stad, en
gaven de sleutels van de poorten aan hen over . Na eenige
aarzeling nam A 1 d e g o n d e ze aan, en gaf ze daarna aan
de consuls terug . Aan den vorm, vol beteekenis, was voldaan : de consuls hadden uit de handen van M a u r i t s'
commissarissen hun recht ontvangen . Daarop kwamen zij
de stad binnen, door de Protestanten met vreugde begroet,
door de Catholieken met wantrouwen aangezien, want
B 1 a c o n s had niet verzuimd uit to strooien dat de Commissarissen in bet geheim last hadden, bet Protestantisme to

beschermen en de gruwelen der vervolging op de Catholieken to wreken . De bovendrijvende partij kreeg hij hierdoor op zijn hand .
A 1 d e g o n d e las Du in de voile vergadering den brief
van Maurits voor, waarin deze hem tot gouverneur benoemde. De consuls wilden hem niet erkennen ; er barstte
een gevaarlijk oproer los . Het scheelde niet veel, of
A l d e g o n d e werd, toen hij zich op straat waagde, dood
geschoten . B 1 a c o n s en zijn oom A r a m o n d maakten
hunne opwachting bij hem en verontschuldig den zich met
„feinte repentence" . Maar kort daarop kwam het tot een
open breuk . Een fameus libel tegen A 1 d e g o n d e miste
zijn uitwerking niet ; om zijn levee to redden moest hij
naar Courthezon uitwijken .
Men weet wat er volgde : De namen der twee broeders
die niet tegenover elkander stonden, werden tegen elkaar
gebruikt . De Roomsche partij streed voor F i l i p s W i 11 e m,
en sloot zich aan bij Spanje ; de Protestanten verklaarden
zich voor M a u r its, en zochten bij Frankrijk hulp. De beide
commissarissen keerden naar hun vaderland terug ; zij
hadden weinig anders kunnen doers dan de crisis verhaasten .
Zoo stonden de zaken, toen de vrede van Vervins een
einde maakte aan den oorlog tusschen Spanje en Frankrijk .
H e n d r i k I V regeerde nu onbetwist over het geteisterde
land, en ondanks zijn geloofsverandering bleef hij Prins
M a u r i t s en de zaak van het Protestantisme genegen, en
toonde dat ook in zijne hooding tegenover het Prinsdom .
Door den vrede was de weg door de Zuidelijke Nederlanden weer voor de 1 a P i s e open ; maar weldra zouden
zijne zendingen naar Maurits overbod ig worden . Want
Koning F i 1 i p s liet den oudsten broeder vrij . Wij zagen
hoe hij die vrijheid gebruikte, hoe hij steeds de Spaansche
zijde koos
en zich hierdoor H end r i k I V tot vijand
makers moest .
B 1 a c o n s echter begreep, dat hij in deze veranderde
omstandigheden snel zijne partij moest kiezen, wilde hij
zijn plaats als Gouverneur niet verliezen . Hij reisde naar
Brussel om zelf den Prins geluk to wenschen met zijne
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bevrijding en hem zijne eerbiedige hulde a.an to bieden .
Het was de vurig e wensch van de geheele bevolking van
Oranje, dat de Prins spoedig overkwam . Hij zelf hood
hem aan zijn huis, zijne goederen, zijn hart en zijn volkomen
Maar F i l i p s W i l l e m moest overgehoorzaamheid.
komen en zich laten huldigen .
Het was een waagstuk, maar de gouverneur berekende
waarschijnlijk, dat de opvoeding van den Prins niet bepaald een voorbereiding tot de regeering was geweest en
dat hij zelf dus wel de zaken in handen houden zou .
Bovendien k on het geen kwaad ; als F i lip s W i l l e m
nu over kwam : hij zou de Bast van B 1 a c o n s zijn, hij zou
alles uit zijne hand ontvangen, door zijue oogen zien, en
wat nog het beste van alles was, hij zou heel kort blijven .
De Prins nam al die betuigingen van onderwerping en
gehechtheid voor goede munt op, hij beloofde to komen,
en B 1 a c o n s keerde terug met persoonlijke brieven van
den wettigen vorst, dus vaster in den zadel dan ooit .
Prins M a u r i t s, ondanks al zijne beslommering en in
de Nederlanden, sliep niet, maar hield een wakend oog over
het Prinsdom . Hij begreep, dat hij zijn broeder waarschuwen moest en zond hem de l a P i s e, die
l d met
e g o nAe
de
en B r e d e r o d e mee naar Holland was gekomen . Maar
toen de getrouwe gezant in Brussel aaukwam, was de
Prins al vertrokken door Duitschland naar Venetie, Mantua en Ferrara om de Keizerlijke bruid in ontvangst to
nemen, en daarna in Spanje getuige to zijn van de beide
vorstelijke huwelijken . De I a P i s e volgde hem eerst, maar
kon hem niet inhalen, daar het koninklij Ic gezelschap met
postpaarden en met groote' snelheid reisde ; hij nam dus
zijn we- over Provence en Genua, met het voornemen, den
Prius in Milaan to ontmoeten .
Maar B 1 a con s nam van zijn karat zijne maatreg el en .
lIij zond het portret van de 1 a P i s e naar Milaan, schilderde hem of als een gevaarlijk ketter, en wist de handlangers der Inquisitie to bewegen, hem terstond bij zijn
aankomst gevangen to nemen . Te gelijk zond hij aan den
Prins een jong advokaat, Servant geheeten, die hem

met grooten lof over het bestuur van Blacons spreken,
maar bovenal hem overhalen moest, de Roomsche geestelijl,-hcid terug to roepen, en het Parlement, dat op dat
oogenblik alleen uit Protestantsche rechters bestond, half
Roomsch to maken . .Ale partijen, ook de Protestanten
waren er voor, eukelen uitgezonderd . De advocaat wist
goed to praten, de Prins geloofde hem en zond hem weg
met een gunstig antwoord op zijne vragen wat de terugkeer der geestelijken en het hervormen van het Parlement
betreft . Zelf kreeg hij voor zijne moeite de post van
Raadsheer bij het hof.
D e 1 a P i s e had intusschen per schip de haven van
Genua bereikt, en niets kwaads vermoedende, nam hij zijne
maatregelen om zoo snel mogelijk uaar Milaan to reizen .
Onverwacht kwam er een oponthoud, hinderlijk voor het
oogenblik, maar dat zijn behoud werd . De pest was uitgebroken
en het schip moest quaraataiiae maken . Terwijl hij de vervelende dagen aan boord doorbracht werd hij gewaarschuwd
voor den strik, die men hem spande, en vernam Let doel
en den uitslag van de reis van Servant . Hij besloot
niet naar Milaan to -craa -n maar den Prins in Marseille
op to wachten .
De winter was streDg en stormachtig ; de vorstelijke
personen besloten dus in Itali6 to blijven en een gunstiger
jaargetijde of to wachten voor de reis naar Spanje . Do
Prins maakte van dat oponthoud gebruik oin zijn prinsdom
to bezoeken, en begaf zich naar Marseille. Daar vond hij
gezanten van B 1 a c o n s, met iaieuwe betuigingen van trouw
en gehechtheid, en hij vond er ook d e 1 a P i s e, die hem
de geloofsbrieven van zijn broeder M a u r i t s toonde, en he
op de hoogte bracht van den waren toestand der zake -nDe Prins hoorde hem oplettend aan en bejegende hem
vriendelijk ; blijkbaar evenwel vond hij zijne schilderingen
overdreven . Daarbij kwam nog iets . Toen hij na zijn invrijheidstelling naar de Nederlanden was gegaan, moest de
ontvangst aldaar hem teleurstellen . De Staten hadden
hem verzocht buiten de grenzen to blijven, geen zijner
halve broeders of zusters waren hem to gemoet gekomen .
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Wat van die zijde kwam, vond dus niet in de eerste plaats
den weg tot zijn hart. Misschien ook hebben B 1 a c o n s'
gezanten gedaan wat in hun vermogen was om d e 1 a P i s e
verdacht to maken . Hoe dit zij, de Prins vertelde hem
niets van de onderhandelingen die al waren aangeknoopt,
noch iets van de gedane beloften . Hij had flog niet genoeg
menschenkennis opgedaan om vrienden van vijanden to
onderscheiden . Evenwel besloot hij zoo spoedig mogelijk
zijn erfland to bezoeken .
De gezanten keerden terug naar Oranje, en de Prins
reisde als eenvoudig edelman den zelfden weg . Toen hij
aan de poort van Avignon kwam, vroeg de wacht zijnn naam .
,,De Baron van B r e d a !" gaf hij ten antwoord . „Dan zijt
gij de Prins van Oranje !" Als een loopend vuurtje ging
de tijding verder ; de wacht kwam onder de wapens, men
ontvirlg hem met de eerbewijzen, die hem toekwamen . Die
van Oranje verzochten hem, drie dagen to Avignon to blijven,
opdat zij zich op zijn komst konden voorbereiden . Die
tijd werd zoo goed mogelijk besteed : de poorten werden
versierd met groen en bloemen en met wapenschilden en
blazoen en, de huizen behangen met tapijten, de straten met
biezen bestrooid . Sedert langer dan een eeuw zag Oranje zijn
souvereinen vorst niet binnen zijne poorten . Op twee mijlen
afstands van de stad kwam B 1 a c o n s hem to gemoet,
gevolgd door edellieden en vasallen ; meer dan tweehonderd
ridders. De R.-C . geestelij ken in vol ornaat, de predikanten
en bet consistorie der Hervormden, de consuls, de leden van
het parlement, die in de stad waren g ebleven, zelfs kinderen
van zes tot twaalf jaar, in compagnien verdeeld, en onder
hunne eigen kapiteinen . Allen stroomden de stad uit om
den Prins to begroeten . Toen hij aan de poort van Langes
gekomen was, steeg hij van het paard en nam plaats in
een prachtig versierden draagstoel, waarin hij de redevoeringen aanhoorde, die hem verwelkomden . De consuls
boden hem de gouden sleutels der stad aan, de Prins reed
onder de eerebogen der rijkversierde straten door, tot aan
bet kasteel, waar hij zijn intrek nam . Slechts voor een
paar dagen evenwel . Hij bezocb t in then tijd ook de andere

steden van zijn rijkje, en namm deel aan al de feestelijkheden,
ter zijner eer gegeven . Een zeer klein ongeval bracht
tot nadenken . Bij het ringsteken struikelde zijn paard, het
viel onder hem neer, zoodat hij zich de dij kneusde .
Dat was een voorteeken! Men fluisterde elkaar toe
hoe de geveinsde vriendschap van Blacons den Prins
ten val zou brengen, maar hij zou weer opstaan en uit de
dagen van 's Prinsen herstelling voorspelde men het aantal
jaren, dat B I a c o n s nog aan de regeering blijven zou .
-Wanneer de Prins nu maar gebleven was! Maar zijn
plieht, oordeelde hij, riep hem naar Spanje naar het hof
to Madrid.
De Aartshertog en de zijnen hadden zich inmiddels
to Genua op veertig galeien ingescheept, en het was bij
Chateau d'If, dat de Prins zich bij hen voegde. De reis
naar Spanje was voorspoedig en de vorstelijke huwelijken,
dat van den jongen koning met zijin .e Oostenrijksche bruid
en dat van Albertus en Isabella, werden met groote
pracht voltrokken . De Prins van Oranje werd gemaakt
tot Grande van Spanje en ontving de Gulden Vliesorde!
In het gevolg
der Aarishertogen
keerde hij naar Brussel
rn
tn
terug.
En nu komt er langzamerhand een nieuw element in
het levee van den Prins : zjjn geest, zoo lang gebonden,
gaat zich van Spanje losmaken. De aanleiding was een
daad van rechtvaardigheid van de zijde der Aartshertogen .
A I b e r t u s oordeelde, dat het eindelijk tijd werd, den zoon
de goederen van zijn vader, indertijd onrechtvaardig verbeurd
verklaard terug to geven . Kwaad kon het bij dezen zoon
niet en F i lip s W i I I e mm verkreeg vrije hand omm ze in
bezit to nemen en de schade to herstellen, door oorlog en
vervolgingen aangericht . De Prins reisde zijne bezittingen road, en than s, eindelijk, ontwaakte in het hart van
then afstammeling der Nassau's en der Egmonds het gevoel
van het gruwelijk onrecht, zijn vader en hem zelven aangedaan . Hij had het altijd geweten, nu drong het door
tot zijne ziel . Hij zag zijn vader gewetenloos beroofd van
zijne goederen, beroofd van zijn zoon, beroofd van zijn
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leven ; hij zag zich zelven opgroeiend
roeiend in balling schap en
en zelfs flog altijd onvrij. En zijne erfianden verwoest, de
bloeiende steden en dorpen in puin, de burgers vermoord
of verjaagd . In Antwerpen bood men geld aan ieder die
een der verlaten huizen bewoonde wilde . In de eens zoo
bloeiende dorpen slopen de wolven road . De herinneringen
van zij ne jongensjaren kwamen boven . Hoe had hij het
alles vroeger gekend, en hoe was het nu
En zijn eigen leven, hoe had het kunnen zijn ! Heerlijk
en schoon als dat van zijn vader was geweest, als dat van
zijne broeders beloofde to worden . Hoe voelde hij zich
eenzaam en verminkt . Dat was het werk van Span j e,
waaraan banden van gewoonte, van vriendschap hem bondeu !
Merkwaardig zijn het wapen en de vies dat deze Prins zich
koos : niet het fiere „Je Maintiendrai" van zijn geslacht .
Neen, het was een schip met volle zeilen gereed de levensreis to aanvaarden, maar gebonden
vastgehouden door
twee ankers . En daaronder was geschreven : ,Sustinebo"
„Ick sal het uytharden" . Nog hardde hij het uit, het
gebonden zijn, maar toch
het eene anker begon zich
los to woelen . Zoo naderde het vijfde jaar van des Prinsen
vrijheid, het jaar 1600, het jaar van Nieuwpoort . D a C o s t a
schildert ons hoe de Prins then dag doorbracht, op een
afstand, in het gebed, niet wetende voor wien hij bidden moest .
,,A 1 b e r t u s was zijn vriend en M a u r i t s was zij n
broeder !"
Zijne bedienden
voor hem heeft immers Been mensch
eenig geheim :'
schilderen zijn gestalte minder groot, maar
oneindig meer tragisch . Zooveel had die vorstenzoon geleden in zijne lange en bang e vernedering, dat hij niet
meer groot kon zijn !
De Admirant van A. r r a g o n toch had gezworen de
beide graven van Nassau, Maurits en Frederik Hend r i k, gebon den naar Spanj e to voeren, en in des Prinsen
omgeving fluisterde men reeds van beider dood . Hij zelf
bracht den dag letterlijk in doodsang st door . Hij zette
overal vertrouwde lieden op wacht om hem tijding to brengen .
Hij liet de paarden in zijne stallen zadelen en alles gereed-
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maken tot een snelle vlucht . Hij bracht den ganschen dag
door in b.efti ,,, hartstochtelijk gebed, dat zijne broeders
mochten winnen . Want hij hield niets voor zoo zeker als
dat hij zelf zouu vermoord worden, zoodra zijne broeders
aevancren waxen en dat het geheele huis vaun zijn vader
zouu worden uitgeroeid . Zijne bedienden verklaarden, dat
zij den Prins nooit zoo in onrust hadden gezien als gedurende den slag, en nooit zoo verheugd als bij de tijding
van de overwinning zijner broeders . Daar hij zijne blijdschap verbergen moest, ging hij in de eenzaamheid, totdat
hij we6r kalm genoeg was, om een effen gelaat to toonen .
In welk een vernederenden angst heeft die vorst de
beste jaren van zijn levee doorgebracht! Hij, de vriend
van Al bert us, de man die tegen
belangen in
b zijn eigen
0
zoovele bewij*zen van gehechtheid aan Span je gegeven had,
den dagn van Nieuwpoort doorbrengende in doodsangst, dat
hij vermoord zou worden! En de heftige gebeden in het
geheim, en het effen gelaat tegenover zijne ,vrienden",
welk een dubbel bestaan! Alleen de bedienden, die het
geheim ontdekken!
Na den slag bij Nieuwpoort heeft de Prins zich voor
een tijd losgemaakt van het hof to Brussel. De aanleiding
lag voor de hand : een reis naar Franche-Comt4 om de
schoone erflanden van Chalons in ontvangst to nemen, zijn
vader ontroofd, evenals al het andere . Ook deze streken
waren deerlijk geteisterd door den burgeroorlog . De verwoesting was verschrikkelift : de kasteelen lagen in pain, de fraaie
hoeven en landhuizen waren verlaten, het huisraad gestolen
of vernield. Een vurige bezem had het land kaal geveead,
zegt een tijdgenoot .
De Prins gevoelde, dat overal in zijne erflanden de
wanorde groot was en zijne tegenwoordigheid vereischt
werd, maar nergens zoo zeer als in Oranje . Herhaalde
klachten over de tirannie van B 1 a c o n s, die tot hem
kwamen, deden toch een weinig zijne oogen opengaan
voor den waren toestand van het land . Voor het oooenblilwas zijn overkomst onmogelijk, hij zond daarom twee commissarissen, die den toestand nog meer bedierven . Onom-
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koopbaar waren zij niet, spoedig werden zij de werktuigen
van B 1 a c o n s . Zij ontbonden het Parlement, dien steunpilaar van den vorst, zetten de goedgezinde oflicieren of
alles in naam en op gezag van F i l i p s W i l l e m
waardoor zij hem niet weinig vijanden bezorgden .
De Prins deed wat hij kon, om uit de verte orde op
de zaken to stellen ; het baatte weinig, hij moest to veel
door de oogen van anderen zien . De jaren 1601 en 1602
verliepen, zonder dat hij aan een overkomst denken kon .
Eindelijk maakte hij plannen voor de reis : gewoon zijne
gevoelens to verbergen, gaf hij voor, dat hij kwam om zijne ,
geldzaken in orde to breng en en zijne bezittingen to bezoeken ; in waarheid was zijn doel den tiran to verj ag en en
zijn gezag to herstellen . B 1 a c o n s beg reep dat zeer goed,,
en de 1 a P i s e die hem dagelij ks gadesloeg, wist dat hij
het begreep. Die twee mannen hielden elkaar in het oog
eens was B 1 a c o n s op het punt zijn vijand gevangen to
nemen onder voorwendsel, dat hij papieren van den Prins
on der zich hield, maar de 1 a P i s e, gewaarschuwd, week uit .
Hij reisde den Prins, die eindelij k onderweg was, to
gemoet tot Noseroy en bracht hem op de hoog to van den

toestand ; hij had een plan gemaakt, dat, ware het uitgevoerd, waarschijnlijk tot een spoedige oplossing van de
moeilijkheden geleid had .
Hij stelde den Prins voor om zoo snel mogelijk, in
't geheim naar Oranje to reizen met eenige getrouwen. Veel
behoefden het er niet to zijn, als zij maar betrouwbaar
waren . Het kasteel werd uit zuinigheid door B 1 a c o n s
slecht van manschapen voorzien, slechts zeven of acht soldaten bewaakten het . Wanneer de Prins met zijne gewone
gevolg onverwachts voor de poort verscheen, was hij de
sterkste, en de poort zou zich voor hem openen . Met het
kasteel had hij de overmacht ; het hart van het yolk zou
hij gemakkelijk winuen .
De Prins, nog onder den indruk van B 1 a c o n s
vriendelijkheid en van de schitterende ontvangst, weinige
jaren geleden, meende dien raad niet to moeten opvolgen .
De verrassing, die op overrompeling geleek, stond hem

- a185
tegen . Waarom in bezit nemen, wat hij al bezatIl De eerbiedige hooding van den gouverneur, de geestdrift van het
yolk verdienden iets beters dan achterdocht . Waaromm zou
hij de pas gewonnen vrienden van zich vervreemden~.-'
Met vroolijk vertrouwen liet hij dus zijne komst
bekend maken . Hij zond lieden vooruit om.zijnevertrekken
iR orde to brengen, en vernam we'ldra, dat alles gereed was
hem to ontvangen . Behalve hij, die de macht in handen
had! B 1 a c o n s begreep dat het tijd werd, zijn ware gelaat
4-e
,.; toonen. Met de pulp van zijne bloedverwanten en vrienden
in Dauphin4 liet hij soldaten werven, en verborg die in de
kelders van het kasteel . Zijn eigen garde versterkte hij met
lieden die hij nam, waar hij ze inderhaast vinden kon : opgeraapt van de straat, vagebonden en ruwe klanten, die vaak
meer dan 44n misdaad op hun geweten hadden en blij
waren, in dienst to worden genomen, door welken machthebbende dan ook .
Toen hij dus het kasteel versterkt had, wachtte hij
den Prins af. Deze kwamm en werd in de stad met groote
( ., erbewijzeD ontvangen, en B l a c o n s was zoo slim, hem
ook op het kasteel hulde to bewijzen . Maar weldra bemerkte hij, dat hij alles behalve meester was ; hij was niet
veel meer dan een gevangene in zij -n eigen huis, de gevangene van Blacons .
Een dag of wat zag hij dat rustig aan, toen liet hij
den gouverneur bij zich komen en betuigde hem zijne verbazing over het versterken van het kasteel . Het garnizoen
moest verminderd worden, zijn eigen gevoig was in vredestijd voldoende . Het was hem niet to doen omm zelf to
genieten van dat deel der inkomsten van zijn vorstendom,
die tot heden voor de bewaking van het kasteel gebruikt
waren, maar hij wilde alles regelen en zou bij zijn vertrek
orde op de zaken stellen .
B 1 a con s 5 die nooit meer dan 7 of 8 soldaten in het
kasteel had geb ad, riep uit, dat het tegenwoordige getal
nog veel to gering was, en verontschuldigde zich daarover
bij den Prins . Onder het yolk liet hij uitstrooien dat de
Pries het garnizoen wilde afdanken, om Spaansche soldaten
0 . E . VI

C)

25

386
in het kasteel to legg en, met hunne hulp zou hij den
Protestantschen godsdienst in Oranje uitroeien . De man,
die tijdens het regentschap van Man r i t s zich tot beschermer der Catholieken had opgeworpen, en gezegd had geen
bevelen dan van F i l i p s W i 11 e m to ontvangen, keerde
zich flu plotseling tegen ziju wettigen heer, en sprong in
de tires voor de Protestanten . Hij kreeg terstond den
noodigen aanhang, de gruwelen der vervolging lagen flog
zoo versch in het geheugen ; lieden die er niet aan gedacht
hadden, teg en den Prins o p to staan, grepen flu naar de
wapenen .
De Protestanten kwamen bijeen en besloten B 1 a c o n s
bij to staan . Zij dienden bij den Prins een verzoekschrift
in, waarin zij hem smeekten, het garnizoen to laten zooals
het was, B 1 a c o n s in ziju bestuur to handhaven en, kwam
hij to sterven, iemand van hunnen godsdienst to kiezen, dien
zij hem zouden aanwijzen. Daar de vergadering zeer talrijk
was, teekenden alleen de predikanten het stuk .
Door deze ontijdige inmenging deden zij veel kwaad .
B 1 a c o n s werd er door gesterkt ; hij riep luide dat hij de
stad voor de Kerken hield en wilde bewaren, en ziju schoonvader, G o u v e r n e t, vertelde aan wie het hoorenn wilde,
dat hij groote moeite had gehad den toorn van Koning
Hen d r i k I V indertijd to bezweren . Deze namelijk kon
het B 1 a c o n s n iet verg even, dat hij den Prins van Oran j e
voor de eerste maal zoo goed ontvangen had . Hij had zich
aan , zijne voeten geworpen, en alleen vergiffenis gekregen
onder de uitdrukkelijke voorwaarde, dat B 1 a c o n s den
Prins nooit meer ontvangen zou, zonder de bepaalde goedkenrin.g van Zijne Maj esteit . Daarop had L e s d i g u i e r e s
-de vertrouweling van den Koning hem zestienduizend kronen
aangeboden, als hij hem het kasteel wilde overgeven, maar
hij had geweigerd . Dit werd algemeen geloofd, al vonden
enkel en iets dubbelzinnigs in het gedrag van B 1 a c o n s,
want, als hij zoo sterk partij trok voor het Protestantisme,
waarom had hij dan indertijd A 1 d ego n d e niet in zijne
plaats aan het bestuur gelaten ' Wie al zoo diep doordacht,
word het toch veiliger hem aan het bestuur to later dan

den Prins van Oranje, van wien men weinig anders moist
dan zijne warine vriendschap voor Spanje en zijne gehechtheid aan Rome .
Steeds strenger werd hij flu in zijn eigen kasteel bewaakt . Be wacht bij de poort was in de handen van de
vijanden, alleen de vrienden van B 1 a c on s werden er
binnengelaten, de anderen kregen den buitenkant der deur
to zien . Be Prins werd al grover behandeld, hij moest
bevelen afwachten van zijn eigen onderdanen en had
de macht niet tot verzet . Ook was hij een vreemdeling in
zjn eigen land ; hij keude den aard van het yolk niet, was
niet op de hoogte van de familieveeten en twisten, telkens
tastte hij mis . Hij voelde zich onzeker in alle opzichten
en voordat hij nog meer werd ingesloten, ontweek hij uit
het kasteel en liet dit dus geheel aan B 1 aeon s over. Hij
ging in de stad wonen, in een gewoon burgerhuis dat hem
toebehoorde, maar B 1 a c o n s was hiermede nog niet tevreden .
Hij wilde hem geheel buiten de stad hebben . Hij maakte
hem bang, overluid riep men in de straten dat hij vermoord
zou worden, waarscjnlijk was het meer dan een bangmakerij, want de kinderen op de school noemden elkander
de namen van hen, die den moord zouden voibrengen . Zijne
vrienden hielden dtibbele wacht, maar ook hun leven liep
gevaar, en de

partij

van

B 1 a c o n s stak telkens stouter

het hoofd op, zich sterk voelend door den geheimen steun
van het Fransche hof. Hen d r i k I V had geen enkele
reden om den Prins to handhaven, een Vorst van onzekere
gezindheid, heerschende over eels strijdbaar, onafhankelijk
yolk in het midden van zijn gebied . Be politiek van de
Fransche Koningen was sedert eeuwen daarop gericht geweest, de talrijke onafhankelijke zoowel als de vasaistaten
in to lijven bij het Koninkrijk . Liever dan F iii ps W ii1 e m had hij Ma u r it s' regentschap gehandhaafd, deze was
immers door zijn afwezigheid minder gevaarlijk?
Be Prins zag nu - wel moat laat - in, dat hij zich
met den vertoornden god in Parijs moest verzoenen, wilde
hij ooit vasten voet krijgen in ziju eigen land : de eerste
poging daartoe was het zenden van een gezantschap :

388
natuurlijk met de 1 a P i s e, wiens waarde hij nu begon in to
zien, aan het hoofd . De Koning kreeg nauwkeurig versiag
van al bet gebeurde en beloofde zijn hulp, maar de g ezant
onderscheidde zeer goed, dat zijne woorden niet meer dan
klanken waren.
In Oranj e werd de toestand hachelij k . Een moordaanslag op des prinsen trouwste vrienden, de edellieden
M e r l e s en A ram o n d, beiden Protestanten, waarbij A r am a n d door bet hoofd geschoten wend en M e r l e s ternauwernood ontkwam, gaf den doorslag . Een eigenaardigen
blik op de toestanden geeft die nloord . De Prins was in
de mis, M e r l e s en A ram o n d, als Protestanten g in gen
de kerk niet binnen, maar wachtten op den Prins tot de
dienst zou zijn afgeloopen . De huurlingen van B 1 a con s,
die voorgaf de Protestanten to beschermen, verscholen zich
achter de boomers van bet kerkhof om hen van kant to
makers. „Dat is mijn bloed !" riep de Prins uit, then op
bet hulpgeschrei en bet kn allen van de schoten de kerk
leeg liep, en hij bet nog warme lichaam van zijn dienaar
op den grond zag uitgestrekt . Hij vluchtte binnen zijne
mooning, ieder die hem aanhing, versterkte zich in zijn huffs,
sloot de luiken en de deuren en versperde den ingang . De
straten waren in een oogwenk doodsch en verlaten, n.iemand
waagde zich buiten . Daar stormde een officier des prinsen
mooning binnen ; met getrokken zwaard grog hij voor hem
staan en bezwoer hem, de stad to verlaten . Hij zou vermoord worden en zijn dood het sein wezen voor een bloedbad, zooals bet oranj a nog zoo wel heugde . Als de Prins
terstond vertrok, zou hem vrije uittocht gegeven worden,
maar zijne dienaars moesten achterbli~ ven als gij zelaars .
De Prins verklaarde, liever to willen sterven, dan zijne
trouwe dienaren in des vijands handers achter to laten en
eindelijk bracht hij bet zoo ver, dat hij mocht vertrekken
met wie hem volgen wilde, en wien hij verkoos bij zich te
houden . De Prins vertrok over den Pont Neuf naar Courthezon, gaande tusschen twee rijen soldaten, in dienst van
B 1 a c o n s, en, zegt een ooggetuige, zijne volgelingen
drongen zich om hem been, als kiekens om de moeder, om
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dreigderi .
Nauwelijks hadden zij de stad verlaten, of daar kwamen
de troepen van N ion s en V in s o b r e s, gewapend tot de
tarideii ; in slagorde trokken zij Orauje binnen en werden
er in garnizoen gekgd . De hoofdstad was dus in voislagen
rebellie, maar de andere steden en het platteand kozen de
partij van den Prins . Men behoeft niet to vrageu wat deze
gedaan zou hebben., als de Ian gdurige gevangenschap den
fieren geest van de Nassau's niet had getemd . Aan het
hoofd van de burgers van Courthezon en Jonquieres, van
Prabayons en Gigondas had hij Oranje gedwongen . Nu,
geheel in overeenstemmiug met zijn voorzichtig geworden
karakter, verliet hj Courthezon na enkele dagen en reisde
naar den Koning van Frankrijk om hulp .
Dit was H en d r i k I V niet onaangenaam . De Prins
van Oranje, een van de laatste onafhankelijke Fransche
vorsten, die hem huip vroeg tegen zijn eigen onderdaneu, die
zijn rijk zou ontvangen, maar uit 's Konings handen! Daarenboven de broedervan Maurits en FrederikHendrik,
dien hij aan zich verplichten kon! Onmiddellijk werden de
1 a P is e en B an d e q u in, de twee gezanten die zich flog
aan h et Fransche hof bevonden, naar Prins M a u r its gezonden en de Koning nam des Prinsen verzoek in beraad
en hield hem intusschen bij zich.
Intusschen vervielen in het Prinsdom de taken van
kwaad tot erger . B 1 a c on s versterkte de stad Oranje en
het kasteeL De overige steden, met Courthezon aan het
hoofd, hielden de, partij van den Prins op . 'Daar er echter
geen aanvoerder was, speelden de honderd kleine veeten en
familietwisten van het Priusdom hun rol en de verwarriug
werd dagelijks grooter .
Eenige aanzienlijke aanhangers van den Prins waren
hem niet naar Parijs gevolgd, maar wachtten in Courthezon
in de nabijheid op de terugkeer van betere tijden . B 1 a c on s
maakte zich meester van hunne huizen, hij oordeelde ze zeer
geschikt voor de inkwartiering van zijne soldaten, die er vreeselijk huishielden . De korenschuren werden geplunderd, de eaten
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wijn met pistoolschoten geopend en leeggedronken, de meubels
vernield, vrouwen en meisjes beleedigd en in de gevangenis
gesleept. De moeder van de 1 a P i s e zou uit een venster
geworpen zijn, als een bloedverwant niet snel tussehenbeiden
was gekomen . Het sprak van zelf dat vele uitgeweken en, die in
Courthezon van dit alles hoorden, naar Oranje terugkeerden
en zoo goed als het ging vrede maaktenn met het gouvernement. Anderen bleven, en meer dan eens kwam het tusschen
hen en B 1 a c o n s' soldaten tot een openlijk gevecht . Eens
vooral, toen de gouverneur zich wilde meester makers van eene
partij graan, die tot de inkomsten van den Prins behoorde .
B 1 a cons heerschte als een erfelijk vorst, die de dynastie
ook voor zijne opvolgers wil verzekeren en bevestigen . Hij
trachtte eenn kroonadel to vormen, en dwong de aanzienlijke
jonkvrouwen en erfgenamen tot huwelijken met zijne volgelingen, meest arme, jongere zonen nit adellijke geslachten .
Ruim twee jaren van 1603-1605 leed Oran j e onder
de rampen van den burgerkrijg . Het geheele land was
onder de wapenen, iedere hoeve, iedere molen was een
vesting . Elken dag hoorde men van nieuwe gevechten en
schermutselingen . Landbouw en handel stonden stil, overal
heerschten verwarring en wantrouwen .
Gedurende die twee jaren oefende de Prins zich aan
het hof van Frankrijk in volharding en geduld . Hij bleef
op hetzelfde aanbeeld slaan, tot eindelijk de Koning hem
hulp beloofde . Echter onder eene bepaalde voorwaarde .
Hij wilde Oranje voor goed aan zijn geslacht verbinden,
exb stelde hem een huwelijk voor met E l e o n o r e v a n
Bourbon, de dochter van den Prins van C o n d e, eerste
Princes van den bloede . De Prins liep tegen de vijftig, in
dat huwelijk had hij niet veel lust, maar daar hot een bepaalde voorwaarde was van hot to sluiten verdrag, gaf hij
toe . Eindelijk was de overeenkomst gesloten, en met een
voorzichtig vertrouwen ten uitvoer gebracht . Het huwelijk
werd bekend gemaakt, en niet voltrokken, voordat de Prins
door des Konings hulp meester zou zijn van zijn kasteel .
De Koning van zijne zijne benoemde L e s dig u i e r e s, dien
hij vertrouwde, tot gouverneur van Dauphine, om den Prins
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Hij bracht Bi a c o n s hat uitdrukkelijk bevel des Konings
over om hat kasteel to ontruimen en then dit bekend ward,
bleak hat hoe weinig daze op zijne vrienden vertrouwen
kon . De meesten verlieten hem, zij begrepen dat hunne
kans voorbij was, flu de Koning zeif zich er in mengde .
Zijn eigen zwager, die echter nooit zijne daden had goedgekeurd, vervoegde zich terstond bij den Prins . F i lip s
Will em ontving hem hartelijk, en gaf hem een paar van
de baste paarden van ziju stal ten geschenke .
Het karakter van B 1 a c o n s liet zich ook nu van geen
schitterende zijde kennen . Zeer nederig liet hij den Prius
verzoeken, hem to ontvangen : in persoon wilde hij hem zijne
onderwerping en zijne gehoorzaamheid aanbieden en hem
vergiffenis vragen . De Prins, die zich then to Courthezon
beyond, liet hem antwoorden, dat hij hem vergaf, maar hem
niet wild e zien, en dat hij moest zorgen met zijn aanhang
buiten hat kasteel to zijn, zoodra de wettige vorst zich in
de stad vertoonde . Hij wilde op vreedzame wijze in hat
bezit van zijn Prinsdoin komen, en gaf daarom aan eenige
van zijne vijanden hat uitdrukkelijk bevel om met B 1 a c on s made to gaan ; andereri die begrepen, dat zij to veal
op hun geweten liadden, volgden vrijwilhig .
De Prins trok daarna de stad binnen, maar L e s d i gui e r e s hield nog hat kasteel bezet, tot Hen d r i k s
Iaatste voorwaarde zou ijn voldaan .
Wat flu volgt, is een intermezzo, waaraan de komische zijde niet ontbreekt .
De Prins wilde wel regeeren, des noods door den invloed van den Koning, maar in hat opgedrongen huwelijk
had hij niet veal lust . llij dacht dus den tegenstand wear
door geduld to overwinnen . L e s di g u i e r e s kon toch niet
altijd op hat kasteel blijven! Maar daze, van zijne zijde
,,hardde hat ook uyt," hij vertrok wel naar Dauphin, maar
liet een of cier van de garde des Konings, la C he s n e,
op hat kasteel achter.
Dit was den Prins wel niet naar den zin, maar hij
besloot zich rustig to houden en zoo goad mogelijk inge-
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afstel komen ! Maar nu begon 1 a C h e s n e den weinig
trouwlustigen pries to plagen, „om zijne liefde tot zijne
verloofde aan to wakkeren," zooals onze berichtgever het
noemt . Het garnizoen van' het kasteel zoeht onophoudelijk
twist met de vorstelijke lijfwacht ; de Pries verdubbelde
zijne wacht, en nam krijgslieden to paard en to voet in zijn
dienst . De onaangenaamheden nameu toe ; nu liet de
Pries ook de poorten van de stad door zijne vrienden bewaken . Een g ereg elde oorlog was het gevolg, niet om
eene vesting of om een rijk, maar om een huwelijk . L a
C h e s n e leg de zich vooral toe op het waken van nachtelijk alarm en deed schijnuitvallen om den Pries to verontrusten en to vermoeien . De burgers in de stad warden
ontevreden, hartstochtelijk als zij zijn, vormden zij zich tot
partijen, men sprak er van, B 1 a c o n s terug to halen . Toen
eindelijk een musketkogel nit hat kasteel een der ruiten
in des Prinsen eig en kamer verbrij zelde, gaf daze hat op .
Voor zijne vijanden mocht hij al niet vreezen : tegen Amor,
of in dit geval, Hymen, was hij niet opgewassen . Hij koos
de verstandigste partij, stelde orde op zijne zaken en gang
terug naar Parijs.
her wend hij verwacht en was hij gewenscht . De
Koning ontving hem met eerbewijzen en hartelijkheid, gal
hem een plaats aan zijn hof onmiddellijk na de Prinsen
van den bloede, vb6r de andere Prinsen . Onmiddellijh
werd er een aanvang gemaakt met de voorbereidselen tot
hat huwelijk, dat weldra werd voltrokken, tot tevredenheid
van alien, zooals wij lezen . Het is ten minste to hopen,
dat Mademoiselle d e B o u r b o n niet al to nauwkeurig
onderzocht heeft, waarom de Pries zoolang in Oran j e heeft
verwijld. Het bruiloftsmaal werd door den Koning zelf
met groote pracht to Fontainebleau gegeven. Hij zelf en
al de Prinsen en groote Heeren van hat Hof vereerden hat
met hunne tegenwoordigheid.
Nu kwam F iii p s Will e m in hat rustig bezit van
zijn Prinsdom, en het bondgenootschap met den Franschen
koning bracht zijne vijanden tot zwijgen . Hij ging naar

Oran.je terug : het garnizoen van den Koning trok het kasteel
uit, dat van den Prins marcheerde er binnen, en alles werd
in gereedheid gebracht, de joDggehuwden to ontvangen .
Twee maal was de Prins Oran je binnen getrokken en
beide malen moesten de pracht en de praal bij den feestelijken in.tocht een vijandelijke gezindheid verbergen .
Nu was de iutocht feestelijker dan ooit ; de een wilde
den Prins doen zien, dat hij hem werkelijk met hartelijke
vreugde begroette, de andere voelde dat hij jets goed to
waken had . En zij lieten het niet bij het noodig e en
gebruikelijke : twee maal wilden zij feest vieren, eerst moest
de Prins zijn intocht hebbenn en daarna de Prinses .
Eleonore van Bourbon nam daarom langs een
omweg, door het boiwerk la Vignasse haar intrek in het
kasteel, terwijl haar echtg enoot aan de poort van Lang es
ontvangen werd . In dubbele rij en stop den de soidaten
geschaard van de Porte de Ranges, tot de poort van het
kasteel. Ook de trouwe burgers van Courthezon, Jonquieres,
Gigondas en de andere dorpen namen aan de vreugde deel .
Wel mochten zij trotsch zijn, flu de vorst, dien zij met
onveranderlijke trouw hadden gediend, de overwinning
behaalde . Velen van henn vormden de lijfwacht van den
Prins, gekleed in de geliefde prinsenkleuren : Oran je, wit en
blauw . Zij waxen de letterteekenen, die het woord „getrouwheid" spelden, zegt eenn geestdriftig ooggetuige . De soldaten
van het garnizoen stonden geschaard in de Hollandsch .e
slagorde, door de beide stadhouders, Man r i t s en W ill e m .
L o d e w ij k, wereldberoemd gemaakt .
Al de grootwaardigheidbekleeders kwamen inn vol ornaat
den Prins verwelkomen, en brachten hem to paard met zijn
geheele gevolg naar de hoofdkerk, waar hij het Te Deum
aanhoorde. Jonge meisj es zong en lofliederen, kinderen
zegden lange gedichten op . De stad was vol vreemdelingen,
die kwamen om het heerlijke feest to zien . De nacht bracht
nog geen rust . Vreug devuren brandden overal en de
duisternis werd verlicht door vuurpijlen, vurige hoepels,
vlammende kruisen en overal las men in vonkelende letters
de namen van den Prins en de Prinses

394
Twee dagen later had de Prinses haar feest, dat geheel
op dat van den Prins geleek. In een draagstoel, bekleed
met geelbruin fluweel, werd zij de stall binnengedragen
door twee muilezels met fraaie kleeden behangen, waarop
twee pages zaten . In haar gevolg zag men de Prinses
van Salerno en andere vreemde vorstinnen . Hare dienstdoende edelvrouwen kwamen in koetsen achteraan . De
Prinses steeg of in het huffs van den Prins, dat in de stall
gelegen was . De weg naar het kasteel van de stall nit
was haar to moeielij k .
Na de feesten in Oran j e deden de jonggehuwden hun
intocht in Courthezon, waar zij met groote blijdschap
ontvang en werden . Reeds ver buiten de stall kwamen de
kinderen hen zingende tegemoet .
Na de rondreis door zijne steden, kwam F i lips
Will e m in Oranje terug en bezwoer de wetten en
privilegien van het Prinsdom . Het was een schoone
plechtigheid. In het midden van de stall, bij den opg ang
naar het kasteel verhieven zich de muren van den ouden
Romeinschen Circus, waar, in lang vervlogen eeuwen, menschen en wilde dieren tegen elkander gestreden hadden om
duizenden toesehouwers to vermaken . De hokken voor de
slachtoffers, de rondbogen, de gangen, alles was nog daar,
en op de zetels tot hoog tegen de muren aang ebracht,
werden de honderden opgeroepen met trompetgeschal en
klokgelui .
Daar trad de Prins binnen, begeleid door het Parlement,
de Consuls en den stedelijken raad en de off .cieren en grootwaardigheidbekleeders van zijn Huffs . Hij nam plaats op
een verhevenheid in het midden tegen den ouden muur,
vorstelijk versierd en behangen met Turksche tapijten door
M a r i o A r z e 11 e s ; zij a schildknaap stood achter zijn zetel,
het ontbloote zwaard in de hand . En her, ten aanhoore van
het saamgestroomde yolk, dat zich verdrong in den circus en
tot op de platte daken, werd door den Advocaat van het
parlement de eed voorgelezen, dien de Prins moest afleggen,
waarbij hij beloofde de wetten to zullen handhaven en de
vrijheden to eerbiedigen . De Prins nam het ontbloote zwaard

nit de hand van ziju schildknaap . Hij bezwoer plechtig
de handhaving der wetten en eischte van de burgers van
Oranje den eed van aanhankelijkheid en trouw, dien zij aan
hem verschulldigd waren .
Den vijf-en-twintigsten April 1607, dus elf jaren na
zijne invrijheidstelling nam de Prins, op plechtige wijze
bezit van zijne erfianden . Schitterende feesten volgden op
de inhuldiging ; nit de uitvoerige beschrijving nemen wij
alleen over, dat in Arles, waarheen zij zich kort daarna
begaven om den Prins en de Prinses v a n C o n d 6 in 't
gemoet to gaan, eene dame van hoogen stand en uitstekende
schoonheid voor de hooge gasten danste, alleen in ecu dun
en doorzichtig gazen gewaad gekleed . Wie denkt daarbij
niet aan het beroemde schilderij van den Hongaarscheri
schilder, voorstellende hoe Karel v bij zijn intocht in
Antwerpen ook op deze wijze geeerd (P) werd!
Geen half jaar later, den 23 Augustus 1607, gaf de
Prins door een merkwaardig edict vrijheid van godsdienst
aan zijn rijk . Ret is de zoon van Prins Will e m, die
daarin spreekt, niet de gevangene van F iii p s, niet de
voedsterling van de Jezulten . Geen verschil wordt er gemaakt tusschen Roomsche en Protestantsche geestelijken,
beiden kunnen zeker zijn van hunne jaarwedde en van de
vrije uitoefening van hun godsdienst . Huwelijken die gesloten zijn, of nog gesloten zullen worden tusschen voormalige geestelijken en geestelijke zusters, zijn volkomen
wettig en hunne kinderen zijn gerechtigd om alle erfenissen
to aanvaarden . Eene som van 2400 ponden door Prins
W ill e m bestemd voor hen, die ,,van de religie" zijn,
worden door zijn zoon op nieuw geschonken .
Dus genoot het Prinsdom godsdienstvrijheid en godsdienstvrede, de groote gaven die de Nassau's uitdeelden,
waar hun wil geeerbiedigd werd, - en nu had de Prins
in Oranje moeten blijven . Hier vond hij ecu levenstaak ;
her was een yolk waarvoor hij tot zegen kon zijn, dat
hem lief had, dat zijne nabijheid wenschte . Ret mocht niet
zoo zijn. Ret hart van den Prius trok hem naar het Noorden,
naar zijne broeders, naar zjns vaders graf en naar dien
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eenigen vriend, zijn vijand, maar dien hij lief gehad heeft
tot zijn dood . Daarenboven, Nederland was zijn geboorteland ; Breda, Buren, Leerdam, bet waren de erfelijke bezittingen van zijn geslacht. Dus trok hij weer naar bet
Noorden, vol wenschen en planners, die onbereikbaar waren
in die tijden van fellen bast en vurige liefde . Wat al
droomen koesterde die man, die ver van gewoel en strijd
in de eenzaamheid was opgegroeid ! Hij zou de scheidsrechter zijn tusschen zijne hartstochtelijke broeders en
zusters, de baronnie van Breda zou hij makers tot een
onafhankelijk rijkje, onzijdig tusschen de Staten en Spanje !
Het mocht niet, bet kon niet zijn, en bet onbereikbare van
zijne wenschen maakte hem tot een ong elukkig en wrevelig
man . Bier baatte geen uytharden, nooit kon dit ideaal
worden bereikt .
E l e o n o r e van Bourbon is hem gevolgd naar Breda ;
liever was zij in bet Zuiden gebleven, zij, als vrije Vorstendochter, voelde dat hare positie daar meer was overeenkomstig beider stand . In Breda maakte zij zich bemired,
zij hield er hof, en ontving er de broeders en de neven vann
den Prins, de gravin v a n H o h e n 10 h e, de prinses douairiere .
Zij hielp hem, bet kasteel to vergrooten en to versieren,
nieuwe tuinen, boomgaarden en wandeldreven er aan toe to
voegen, maar haar hart trok naar bet Zuiden . Eens toen
iemand de Nederlandsehe bezittingen van haar echtgenoot
prijzend noemde, wendde zij zich met onwil af : „Parlons
d'Orange !" riep zij uit . Om Oranje had zij hem immers
getrouwd :' Waarom mocht zij er niet worsen P
Ook in Brussel was zij niet gaarne . Eens toen zij van
Parijs naar Breda reisde, onderzocht zij, hoe men haar aan
bet hof der Aartshertog en zou ontvangen, als Vasal le of
als Prinses van den Bloede van Frankrijk . „Als Vasalle"
luidde bet antwoord . Toen heeft ze een omweg gemaakt
om er niet to komen, maar later heeft zij toch in Brussel
moeten worsen
.
Het huwelijk is niet gelukkig geweest ; hoe kon bet
ook! . . .
Fili p s Will em, dat beteekent zijn vader en zijne
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zijns broeders vijand . Zijn naam zelf was een voorspellin .g van
de tweespalt in zijn leven . Niet to huffs in Oranje, onvoldaau
in Breda, zijn dood vindend in . Brussel . Zijn dood, door
de onhandigheid van een chirurgijn ! Zijn leven lang is hij
teruggehouden door de twee tinkers : schoon de storm van
de eeuw in de zeilen blies, hij lion niet uitvaren . Nooit
spatte het schuim van de wereldzee om zijn vrijgemaakte kiel .
Geboren voor groote daden, opgegroeid in balling schap,
gestorven zonder roem, dat was het tragisch lot van den
ongelukkigsten van Prins Will em' s zonen . Zijn dood
was een verlichting voor de heeren Staten
misschien ook
voor zijne broeders, die nooit geheel hebben gevoeld, welke
houding zij tegenover hem moesten aannemen .
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Amicissime !

Weenen, 5 Augustus 1845

Ik had gaarne een helderder oogenblik to bast genomen om u to schrij ven, dan dit is, waarin ik ten gevolg e
van het mij onbegrijpelijk uitblijven van verlangde tijdingen
aan eene neerslagtigheid ten proof ben, die ik to minder
kan bestrij den, omdat het wapen daartegen, a r b e i d, mij
ontbreekt. Drie dagen geleden is de Keizerlijke bibliotheek
voor de maand A.ugustus gesloten : boeken van daar ter
leers to bekomen is tegen het reglement, en nergens worden
reglementen strenger dan hier gehandhaafd . Ik ben dus
gedwongen op mijn eigen vet to teeren, en dat zou misschien
ruim genoeg kunnen strekken, maar ik zal u niet behoe v en
to zeggen, hoe doodend voor alle lust tot werkzaamheid
ongerustheid en zorg is . Beide zijn (tot) het hoogste toppunt
gestegen ; want het wegblij ven van alle tijding sedert meer
dan eene week, dat ik die verwachtte, kan ik aan niets anders
dan aan een groot onheil of aan het verloren gears van .

een of meer brieven toeschrijven . 1k zit her zoo goed as
gevangen ; want mijne planners voor een uitstap naar Pesth,
ook met wetenschappelijk doel, waren gemaakt : en de zon,
die helder van den hemel schijnt, en de kleine Sirocco, die
zich tegen den avond verheft, zijn mij een dubbelde ergernis,
omdat zij her in `veenen slechts stof geven en gloed,
terwijl zij girds de oevers van den Donau opluisterenn en
verfrisschen .
Thans moge een uurtje pratens met u mijne gedachten
afleiden . Dubbeld welkom is het mij in dit oogenblik, dat
mij daartoe thans weder de gelegenheid openstaat : dubbele
dank aan u, dat gij zoo opregt en hartelijk als to voren
zijt, enn dat uw ijverig poogen bij G r o e n mij getoond
heeft, hoeveel ik van uwe vriendschap mag verwachten .
Thans is er een rekwest order weg aan Z. M, en ik wacht
snakkend naar het antwoord, schoon ikk dit wegens zijnen
uitstap naar Engeland niet zoo spoedig verwacht . .Ale
mijne verdere planners hangers zoowel van die beslissing
als van het verlangde schrijven van van H e e s af, en ik
zal u er dus niet mede bezig houden . Aan G r o en zal ik
volgens uwen raad schrijven, maar niet voordat ik hem kan
mededeelen, wat van mijne laatste pogingen de uitkomst
zij . Dit over het toekomende.
voor het tegenwoordige zou Weenen als hoofdstuk
mijner correspondentie voor de hand liggen . Maar zoo ik
spijt alle lofspraken, die gij van onze toeristen omtrent de
Keizerstad gehoord hebt, er u een zwart tafereel van ophing, zoudt gij mijn oordeel mistrouwen of ten minste
verbijsterd achten door denn kwaden luim van heden . Eenn
woord moet ik er toch van zeggen, opdat gij vooruit weten
moogt, dat ik van Duitschland even onvoldaan scheiden
zal als ik er met weerzin in kwam . Zoo gij er het meer
zuidelijke gedeelte van den Rhijn uitzondert, heb ik er
zoo ten naasten bij het geheele ligchaam van bet groote
Deutschthum bekeken : thans ben ik aan de staart, en die
heeft niets goeds dan dat het de staart is . Eigentlijk is
het wel dwaas, dat Oostenrijk tot Duitschland mederekent ;
want slechts een zesde gedeelte der bevolking is van

400
Duitsche oorsprong : de Sclaven hebben verreweg de meerderheid en her to Weeners, waar ik de statistiek juist niet
naauwkeurig kenne, zal het wel evenzoo zijn . Alles wriemelt
er dooreen : Bohemers en Serviers, Galliciers en Milanezen,
en met de talen gaat het als met de mensehen . Zoo ook
de misselijke Niederosterreichische mundart tegen al dat
vreemde gegons het Duitsch moest handhaven, stood het
slecht geschapen met de taal van L u t h e r en G o e t h e .
Tot algemeen gemak koetert men dan ook meer dan elders
in Duitschland een mondvol slecht Frausch en daarmede
is het laatste kenmerk der Deutschthumlichkeit opgegeven,
dat in een cannibaalsche Franzosenfresserei bestaat . Toch
staat het off.cieel paalvast, dat Weenen eene Duitsche stad
is . Zie her het bewij s . Als vreemdeling verscheen ik voor
den Directeur van policie, een overigens beleefd en humaan
man . „Sired sic emn Deutscher ?" was de vraag : en mijuu
antwoord was : Tee n, een Hollander . Ik moist hoe dat opgenomen werd en voegde er dus moat diplomatiseerend bij
„Ik ben blijde in een stad to zijn, waar ik n e e n durf zeggen,
zonder dat men het mij kwalij k neemt ." De ambtenaar
mat mij van het hoofd tot de voeten en verviel dan in een
betoog, dat de Weeners ook Duitschers wares en even
zoo zeer voor de Duitsche eenheid ij verden als de Berlijners
of de Keulenaars : een betoog, doorspekt met eenige hatelijkheden tegen Bohemen en Hongaren met hun Panslawisme, kortom moat flaauwe wederklan ken van al hetgeen
ik aan den Rhijn over de A.btriinnigkeit van Hollanders
en Deenen had hooren kwaken .
Mij is het wel : laten de Weeners zich koesteren in
den glares, die de familie van H a n s M i c h e 1 omstraalt !
Zij zijn dan ten minste leelijk : flu zijn zij nog erger, geheel
karakterloos .
Als ik van den grooten Duitschers M i c h e l spreke,
staat zijn beeld geheel gereed en gekleed voor mij . Hij is
van middelbare lengte en breeders bouw ; hij draagt een
laag road hoedje met een smal volkomen vlak randje, een
blaauwe jas met opstaand kraagj e, gesloten door gewerkte
u.itpuilende knoopjes : daaron.der een ruim geel of wit vest,
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een nankingsche brook zonder souspieds, wine kousen en
lags schoenen. Teeken u zijn gelaat ouwelijk, met grijze
haren en nog niet grijze maar graauwe wimpers ; daaronder
oogjes, die wij gewoon zijn rattenoogen to noemen, een
breeds ietwat lagehende mood en eene gezonde gelaatskleur,
die near hot roods trekt . Dear hebt gij Mi c h e 1' s uiterlijk, - neon ik vergat nog een lompe gouden ring met
eene soort van een wapen : want zonder zulk eene ring goon
Mof. Ook zijn innerlijk is nog zoo kwaad niet . Hij heeft
veel gelezen en al de details van zijn weten tot een snort
van theorie omgewerkt ; daarbij is hij in zijn hart vroom
en godsdienstig en kinderlijk genoeg om voor elks bets
broods to bidden en to danken ; maar hoe hij al wet hij
west, zal rijmen met al wet hij gelooft, is zijne bezigheid
in verlorene oogenblikken, en hij zal wel ter ziele zijn, eer
(hij) dat raadsel heeft opgelost . Hij heeft veel in de wereld
gezien en bijna ells groote manners gesproken ; maar hij is
des ondanks zoo onnoozel en burgerjansch gebleven, dat
niets zekerder is, den dat die groote manners onze(n) Mi c h e 1
gedupeerd hebben . Ook heeft hij verdriet genoeg gehad :
want zijne onvoorzichtigheid heeft hem van tijd tot tijd
achter hot slot of in ballingschap gebragt ; maar al heeft
hij dat van zijue eigene staat en staatslieden geleden, hij
heeft eon fetiche of boozers daemon, wien hij van al dat
lijden de schuld geeft, en dat zjn de Franzosen en bet
e is c h t h u m" . Tegen doze ratelt zijne tong onophoude
iijk, zoodat er goons ademhaling tusschen to krijgen is, met
nog meer radheid en luidruchtigheid den ooit een Parijzenaar zijn geliefkoosd element bespeelde, met niet zoo veel
geest echter . Want Mi c he 1 is nooit geestig en de Duitschers, die geestig zijn, zijn alle Bastaardmichels, van
Wieland en Lichtenberg tot op Heine en Weber .
Daarentegen heeft hij eenige kracht en oorspronkelijkheid
in zijne phrases, en zoo al hij aitoos opgewondenheid met
phantasie verward heeft, verwart hij die kracht van zeggen
met poezy, en daardoor is hij in zijn eigen oog en in dat
van velen poeet . Want dat tot poezy ook behoort hot
vermogen van to dipiomatiseren met den vorm, is hem
O .E.Y18

26
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G o e the zich in het Duitsch Walhalla gedrongen heeft,
zoo als F red r i k d e G r o o t e op eene andere manier . Zijn
doordraven loopt misschien beide over allerlei laf heden
bijv, hij bejammert het 1), dat de oorlog tegenwoordig zoo
laf is en dat er kruid verschoten wordt in plaats van borst
tegen borst to wagers . De Duitsche Zwartruiters of Reisiger,
dat waren zijne lieden, voor de kracht van wier arm ieder
Franschman beefde . Tusschen twee haakjes moet ik u
zeggen, dat ik van 2) een Franschen edelman, die in het leger
der G u i s e s medevocht, weet, dat die Reisiger vochten als
de Scythen, dikwijls vlugtende : dat er geen hebzuchtiger
canaille was dan die Reisiger, die zich aan den meestbiedenden verhuurden en om het loon Ian d- en geloofs- en
zoo gij wilt kunstgenooten neersabelden als de gladiators
to Rome . Maar in bewondering voor hen raken M i c h e l' s
armen evenals molenwieken in beweging en ik heb hem
met zijn vuist onder die declamatie een bord van zijn
gastheer zien stukslaan, als of het een Franschman was .
Ten tweede neemt hij het zijn Rhijn verduiveld kwalijk,
dat hij het zoo smeerig aflegt als Galgenwater bij Leiden
en dat wij Hollanders, om hem ten minste een eerlijken
dood to doers sterven, een sluis to Katwijk gebouwd hebben .
Hij begrij pt niet, dat zijn oude rivier hem zelf de gedachte
uit het hoofd heeft willen praten schepen in zee to breng en,
en ik geloof dat hij ons verdenkt, dat wij moedwillig strond
in zijn rivier geworpen hebben om dien to verzanden, of
dat eene „Welsche" diplomatic hem verdoopt heeft in Maas .
Kortom zijn droombeeld is Duitschland en een Duitschland
van het Kurische Haf tot aan de Adriatische Zee, van de
Alpen waar de Rhijn ontspringt tot waar de Schelde zich
outlast en op de troop toe een brok van Waalsch Belgie
mede. Dat Deutschthum heeft de goede zijde, dat het een
innige afschuw heeft voor Rusland, ofschoon het van hooger
hand niet dezelfde permissie heeft om daarop to schimpen
als op Frankrijk . Maar met dat al (is) dat Deutschthum eene
1)

2)

In het handschrift staat : had .

In het handschrift staat : bij .
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monoinanie . Want M i c h e 1 heeft de vrijheid lief, enn dringt
zich op, dat in de Duitsche staatsinstellingen, werden zij
slechts regt g ekend, meer vrijheid ligt dan in de gewrochten
der Engelsche en Fransche revolutie, en zijn horn opblazende onder die 3nijmerij, neemt hij zijn vrouw onder de
eene en zijn dochter onder den anderen arm, terwijl zijn
zoons op doornstokken hem nastevenen, en zet zich op de
eerste boerenkermis de beste naast de viooa nnder „mitunter
semen lieben Deutschen".
Gij ziet : ik teeken zonder partijdigheid . Want als gij
onder de persoon niet lijdt, zoo als ik geleden heb, vindt
ge dat er nog wel jets beminnelijks aan hem overblijft : 1k
ontken bet niet . Gij vindt misschien meer, gij vindt dat
eenige trekken op L u t h e r gelijken : ik ontken (bet) niet en
ik hood het er zelfs voor, dat L u t h e r een echt Duitsche
M i c h e 1 was . Ik stem u alles toe : geen trouwer vriend,
geen eerlijker mensch, geen opregter Christen, maar zijn
Michelschap heeft hem tot een karikatuur gemaakt, tot
eene proeve, hoe bespottelijk men zijn kan, wanneer men
een Duitsche Biedermann is .
Gij zijt ook to zeer kenner om niet to bevroeden, dat
ik naar de natuur den Duitschen M i c h e 1 heb geteekend .
Ret is zoo . Mijne type is Prof. E r n s t M o r i t z A r n d t,
hoogleeraar to Bonn, vriend van S c h a r n h o r s t, van .
G u e i s e n a u, van B 1 u c h e r, van bet Tugendbund, ridden
van allerlei Moffenorders, uitgever onlangs van Herinneringen 1 ), waarin veel moois to lezen staat, en wereldberoemd
als de zanger van : „Wo ist des Deutschen Vaterland ?" en
„Den Gott, der Eisen wachsen liesz, Der wollte keine
Ret is hoog tijd, dat d i e God zich aan
Knechte" .
Duitschland openbare !
De figuur van Prof. A r n d t, die zoozeer een type is
van het Deutschthum, dat de Duitschers hem zelve hunnen
K e r n m a n n noemen, heeft 2) mij aan den Rhijn dikwijls
gekruist . Ik gin g to Bonn veel uit en kwam in de uit;gezochtste wetenschappelijke gezelschappen, zoo dat, als de
1) Na . de Erinnerungen aus dem dussern Leben .
2) In bet ha,ndschrift is bier bet woord „hij" ingevoegd .
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Duitsche wijze van zijuu mij had kunnen behagen, de proeve
dear had moeten slagen . Schoon ik eerst Prof. A r n d t
nog al origineel en respectabel vond, moest ik echter eerlang een pear onbesuisde aanvallen op Holland en het
Hollandsch doorstaan . Sedert dien tijd ben ik met den
goeden man altijd aan de slag geweest, to meer omdat ik
merkte dat hij de uitdrukking was van de algemeene
meening, die omtrent Holland en het Hollandsch heerschte .
Wat het eerste betreft, het is den Duitschers niet aan het
verstand to brengen, dat Hollands eigenlijke roemrijke geschiedenis eerst begint met Hollands volkomene scb eiding
van Duitschland : wet het tweede, dat de teal en de ontwikkeling onzer letterkunde zelve 1) bij het „rege Yolksleben", zouden de Duitschers zeggen, in verband met die
geschiedenis staat en zonder die geschiedenis noch gekend
noch gewaardeerd ken worden : dat gaat boven hunne
bevatting. Zij willen onzer teal en letterkunde niets meer
toestaan den eene langwijlige, matte, logische wording uit
den Plat-Duitschers stain ; dat zulk een logisch proces in
eene geschiedenis zoo rijk als de onze herhaaldelijk is afgebroken en gewijzigd door de duizenderlei verschijningen,
die het levers er tusschen vlocht, is boven hunne sfeer : en
ik heb het den dooven gepredikt, wanneer ik betoog de dat
het hunne bekrompenheid was, die hen in de beweging
der vlaamsche letterkunde zooveel belang deed stellen, dat
alleen aan hunne onwetendheid het onregt kon vergeven
worden, dat zij ons deeden door die literatuur boven de
onze to schatten . In eene vlaag van gramschap over een
dergelijk geraaskal in de Allgemeine Zeitung, heb ik zelfs
een lang artikel derwaarts gezonden, dat ik echter de voorzigtigheid had gehad door een Duitsch stylist to later
castigeren . Maar mijn opstel Ueber Roll andisehe and Fla7nan-

disehe Sprache wnd Literatur, ihre Vergangenheit and Zukunft,
is als in strijd met de beginselen, door die Zeitung voor-

gestaan, ter zijde gelegd, zonder dat ik er iets van overgehouden heb den een slecht afschrift.
1)

In het handschrift is hier bet woord „zich" ingevoegd .
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dat het mij schrap stellen tegen die Duitsche ketterijen
mij niet to seherper gemaakt had tegen moat de Duitschers
lief is : het Vlaamsch, to toegefelijker voor hetgeen zij
haters en vloeken : het Fransch . Ads een erkende Gallomaan (want een nationaal Hollander to zijn gaf to midden
van die heeren g eene positie) heb ik ears den Rhijn gedemonstreerd en geperoreerd tot 1;) onder bet ronde koepeldak vary die lieve Wolfenbutler bibliotheek . Er leefde dear
nog eene flaauwe herinnering van onzen grooten balling,
van B i i d e r d ij k . Er warm brieven bewaard, die hij aan
den toenmalig en bibliothekaris L a n g e r geschreven had.
Relaas, dat (ik) ook bier den grooten man klein moest vinden !
Een woord over een juridischen codex, waarop de z e e r
k u n d i g e bibliothekaris hem bescheid en meer den bescheid
deed . Voorts de oude laffe klagten over eigene ziekelijkheid en aaustaanden dood, over de gruwelijke beginselen
door de revolutiegeest van die dagen voorgestaan . 1k had
to veel eerbied voor den schim van onzen tweeden V o n d e 1,
om die onbeduidende stukken of to schrijven en openbaar
to makers . Maar hetgeen mij trof en hetgeen ik begreep,
zoo als ik bet vroeger niet zou hebben kunnen begrijpen,
was dat B i 1 d e r d ij k die correspondentie in bet Fransch
had gevoerd aan een Duitscher, to midden van Duitschland .

Ik zeif heb zoo geb andeld en moat ik in Duitschland heb
gecorrespoudeerd is in bet Fransch of in bet Latijn geweest . Ik wachtte mij wel, B i 1 d e r d ij k' s schande aan den
tegenwoordig en opvolger van L e s sin g to laten kijken ;
maar ik kon mij toch niet weerhouden nit to roepen : „Ziet
ge, de man, wien gij zeif geene diepe linguistische wetenschap (ontzegt), dacht er over als ik . I3ij gevoelde, dat
onze teal geen loot meer is van uwen stain, maar een
zelfstandige boom met zijn eigen wortels in den grond,
neen, hoogte ! Hij
met zijne eigene kruin in de wolken
moist, dat overeenstemming van geschiedenis, van opvoeding, van duizenderlei omstandigheden ons bevattelijker
1)

In bet handschrift is her bet woord „bet" ingevoegd .
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had gemaa,kt voor Fransehe begrippen dan voor de uwe
Ik ken B i l d e r d ij k nimmer zijn rapport aan N a p o1 e o n vergeven, waarbij hij de suppressie der Hollandsche
teal aanbeval1) . Het is een greed van wanhoop aan het
volksbestaan, die schuldig en verraderlijk is, zoo lang er op
het jaar t i e n nog het jaar d e r t i e n volgen kon. Maar dat
hij ter vervanging van het Hollandsch het Fransch heeft
ingeroepen, en niet eene tern g gang van het Hollandsch tot
het Hoogduitsch heeft g ewild gesteld dat N a p o 1 eon die
voorstelling gedoogd en B i l d e r d ij k hem niet door de
aanprijzing van het Fransch heeft willen vleijen
dit is
mij duidelijk, dit is mij tot een levendig gevoel ge worden,
sedert ik, zeker met niet minder nationals begin selen dan
B lid e r d ij k, in Duitschland onder Duitschers beb geleefd.
Hoe blind echter is de mensch in zijne ramingen ! Ik
verwijt B i l d e r d ij k zijnn rapport aan N a p o l e o n en ik
mag niet vergeten, dat hij meer tot vestiging en handhaving onzer teal en poezy heeft g edaan dan ooit een
keizerlijk deereet had kunnen uitwisschen . Door geen
decreten worden genien zoo als hij geschapen en zelfs door
geene keizerlijke decreten belemmerd . Want ik geloof met
vaste overtuiging, dat B i 1 d e r d ij k, al ware zijn voorslag
wet geworden, toch Hollandsch zou gedacht en gezongen
hebben, omdat hij niet anders kon . Is het omdat ook in
de grootste genien het gemeen menschelijke het krachtigste
is? -- Ik ben met mijne (gedachten) to Wolfenbuttel en ik
mag niet vergeten, dat voor meer dan honderd jaren echter
de groene tafel een bibliothecaris zat, wiens naam Europe met
eerbied noemt . Het was L e i b nit z, die zijne landgenooteu
den read gaf om hun Duitsch to laten varen en liever het
meer ontwikkeld Hollandsch over to nemen . L e i b nit z,
die zijne onsterfelijke Essais in het Fransch schreef : zoo
1) Het „rapport", of liever de memorie, is gedrukt in B i 1 d e r d ij k's
nagelaten Mengelingen en fragmenten (Amsterdam 1834) p . 91 ; het is niet
gericht aan N a p o l e o n zelven, maar aan den gouverneur-generaa .l, prins
van Plaisance . (Vgl . Bilderdijk's memorie aan Van Wijn dd . 9
Herfstmaand 1810, gedrukt : Geschiedenis des vaderlands . XIII 1 p . 38 . -D a Cost a, De mensch en, de dichter Bilderd'j1c. p. 272 .)
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wanhoopig was bet toes met bet Duitsch ! Vijftig jaren
later zat daar ter zelfder plaats een ander bibliothekaris,
van niet geringer roem . list was L e s s i n g, de schepper
van Duitschlands letterkundigen roem, die in zijne Minna,
aeon Barnhelrr, in den chevalier (hoe beet hij ook ?) de lens
tot verdrij ving van bet vreemde en tot de latere FranzosenfressereyT gaf. Zoo vele bewijzen dunkt mij voor de
onmogelijkheid our nit eene abstracts formule de(n) gang
eener taal of litteratuur to kunnen construeeren ; zoo veel
bewijzen welke eene groote plaats bet toevallige, bet buiten
alle berekening ligg ends, bet historische en empirische in
dit opzigt beslaat ; maar eene waarheid tevens, die de eeuwig
construerende Duitscbers telken reize over bet hoofd zien
en die hen tot de snoodste onregtvaardighedenn leidt.
Zie her mij n eerste geestelij ke tribul .atie, waarbij in
Duitschland mijn e nationaliteit sours grievende neepen feed
en die mij tegen de Duitscbers innam . De tweeds volgde .
Toes ik aan den Rhijn was, hing bet Triersche hemd
nog niet voor de g eloovigen ten . Loon. Maar sedert de
bedevaart begonnen was, raakte Duitschland op stelten en
Ronge's brief 1) verscheen . De(n) brief, welken ieder Mof ziju
Medemof in de handen duwde, las ik natuurlijk al spoedig,
en zoo ik de Triersche rok een ergernis vond, in bet optreden van R o n g e daartegen vond ik niets in bet minste
verhevens . 1k kon mij niet genoeg verwonderen, dat de
Duitscbers, die zooveel moisten en zoo veel redeneerden, niet
begrepen, ten eerste dat, wanneer al dat weten en redeneeren to eeuiger tijde een greep deed in bet levee, zulks
vooral niemand behoorde to bevreemden ; ten tweeds dat
de greep door R o n g e (ik seem zijn naam voor die zijner
partij) eene stellige misgreep was . Wat bet eerste punt
betreft, ik moist dat misschien zoo oud als de RoomschCatholijke kerk is, in hares boezem eene partij was, die al
de extravagances van alle Bisschoppen (en hier was bet
eigentlijk de zaak van een Bisschop) en van de Roomsche
curie vinnig of keurde, en een Eras m u s zo u b . v . de
1) Zie hiervoor p . 228 .
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Triersehe rokg eschiedenis niet minder scherp, m .aar zeker
met oneindig meer geest aan de kaak hebben gezet dan
R o n g e cum suis. Maar in de gegevene omstandigheden
had ik er niets meer in gezien dan dat R o n g e uit zijn
kerk gejaagd, Protestant zou zijn geworden of
dat, gelijk
historisch met zulke ophakkers volgens Matth . KII, 43 en
vlgg . gewoonlijk hat geval is, hij boete gedaan en op harde
voorwaarden absolutie zou bekomen hebben . Vat in daze
demonstratie uw malle Kerkbode (zoo zij flog ademhaalt)
gezien heeft, weet ik niet : ik zag er niets geen hail in en
allerminst een schisma . Een woord over s c h i s m a .
V oor al de driehonderd en wat des meer ketterij en,
van E p i p h a n i u s heb ik eene soon van eerbied, omdat
ik er ten minste vale weet, die of uit eene intellectueele of
nit eene zedelij ke behoefte zijn ontstaan ; voor een schisma
daarentegen heb ik niet de minste achting . Waarom ?
Omdat schismen altoos door redenen buiten de zaak om
zijn ontstaan . Hun oorsprong ligt in politiek of in flog
jets ergers . Ik weet slechts t w e e goede schismen : de eene
van de Grieksche en Roomsche kerk wijt zijn oorsprong
aan de heerschzucht van P h o t i u s misschien, maar zeker
hat meest aann de tweeslachtigheid van hat Roomsche
Keizerrijk in de Byzantijnsche provincien en hat Keizerrijk
in naam in Italie, meer dan aan de laffe vraag, of de Heilig e
geest van den Vader en niet van den Zoon, dan of hij van
b e i d e n. uitging. Hier was ten minste flog eene wezenlijke
politieke noodzakelijkheid . De andere riep een oogenblik
van geilheid to voorschijn, en C ran m e r stichtte de Anglikaansche kerk ten gevalle van de trouwbreuk van H end r i k VIII . Is hat de j u s t i z i a, waarvan R e n z o spreekt,
dat dit Anglicanisme thans in elkander valt, herwaarts door
de Puseyiten en de Ieren, derwaarts door de Schotten en
de Unitarissen gesleept ? De Gallicaansche kerk en de
Jansenisten-scheuring kan ik naauwelijks schismen noemen .
Of zou B o s s u e t ooit hebben kunn en bedoelen de eenheid
van hat Catholicisme prijs to geven, en zouden voor de
Katholijke meaning in Frankrijk flog hedendaags de
Bisschop van Lyon en van Chartres met hunnen Univers
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geen beter orgaan zijn dan Messieurs D u pinll en T h i e r s
met hunnen Constitutionnel ? De Jansenisten geven zich
alle moeite onem to ontveinzen dat zij schismatici zijn, en nog
heden ten dage zendt elke nieuw benoemde Bisschop van
Utrecht acte zijner onderwerping aan de Roomsche curie,
om
met den banvloek voor zijne hulde to worden be
bond . Maar de Rongiaansche beweging legde het van het
begin of toe op een schisms . Zij miste een wezenlijk kernpunt van leer : zij liet zich voortslepen door de toejuichingen van partijdigheid, door allerlei vreemde en daaronder
zelfs delstische invloed en ; misschien roeide aanvankelijk
zekere politiek daaronder, die niet al tons Karen kwaden
luim ontvein st, dat zij in een vroegeren twist met den Paiis
de nederlaag had geleden . Eene K a t h o l ij k e partij, die zich
K a t h o l ij k noemt en een schisms tot zijn ultimatum stelt,
verstaat of zich zelve niet 1), of neemt slechts het masker
eener godsdienstige behoefte aan zonder die werkelijk to
gevoelen . Ik zeg niets ten nadeele van R o n g e, omtrent
wiens handel en wandel ik niets dan goeds hoorde ; maar
dat hij geen hoofd heeft als L u t h e r of C a 1 v in, bewijst
de gemakkelijkheid, waarmede hij op de gladde baan tot
over de grenzen van het geoorloofde en godsdienstige
medegesleept is . Te Breslau leefde ik in het centrum der
Nieuw-Katholijken . Ik hoorde er over tot vervelens toe,
en wat ik er naar Holland over schreef was steeds : Verwacht niets van die beweging dan rook en wind . Ik ben
blijde, dat ik zoo geoordeeld heb. Want zoodra het er op
aankwam to formuleeren, wat de Duitsch-Katholijke kerk
wezen zou, ontstond de tweespalt tusschen de talrijke leden,
die niet door gelijkheid van behoefte vereenigd waren,
en de Breslauers hebben mijne ongunstige meening geregtvaardigd door het overdreven manifest, dat zij voor eenige
weken in het Journal des Debats hebben does plaatsen .
Wat doet intusschen Rome? Een zijner kundigste, verlichtste, door schriften gunstig(st) bekende geestelijken, een
man nit het yolk, maar daarbij g oed katholijk, wordt tot
1)

In bet handschrift staat : noemt .
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lief heb om een mooi woord, dat van hem verhaald wordt .
Een der Fransche bisschoppen wenscht hem geluk met zijne
schitterende verheff.ng en dringt hem den bisschopsstaf to
aanvaarden, dien hij (misschien q u a s i) scheen to weigeren .
„Le veritable bonheur de fame", schreef D i e p e n b r o c k
terug, „ne s'acquiert pas a 1'enchere mais au rabais !" Zoo
hij het niet nit Bernard van Clairvaux of Thomas
a H e m p i s gestoleii heeft, bewij st het dun kt mij, dat hij
den heeren onn g e en C z e r s z k y en alle(n) hunne(n)
schreeuwerige(n) aanhangers verreweg de bass zal zijn .
Hetgeen mij in de gansche geschiedenis het opmerkelijkst voorkomt, is de karaktertrek der Duitschers . Lang,
met groote vrijheid hebben zij (zich) in de kring van denken
en weten naar alle ri;tingen bewogen, lang en zeker veel
scherpzinniger dan wij alle mogelijkheden geconstrueerd
en herconstrueerd, en nu eene dien mogelijkheden een
historischen vorm aanneemt, nu schreeuwen zij vann verbazing, flu raken al de hartstogten gaande, nu zijn alle
snaters in rep en roer, als of er niet jaren lang over gedacht en gephilosopheerd (was) : flu handelen zij, maar links,
maar hartstogtelijk, maar schuw, maar zonder iets van
wat zij „Fernblick" n oemen . Het feit van R o n g e staat
niet op zich zelf. In de Protestantsche kerk van Duitschland wordt eene dergelijke quaestie behandeld, die ik in
's hemels naam niet hoop, maar toch vreze dat met het
ellendige Ron gianism e, zal verward worden . Een predikant
to Halle heeft een boekje uitgegeven : „Ob &hrift ob Geist" .
De titel zegt genoegzaam, wat het boekje wil . Welnu, dat
is eene kwestie, die de ontwikkeling der theologie sedert
vijftig jaren in Karen schoot droeg, die historisch moest
worden, ten gevolge der werkzaamheden van de hoogere
kritiek, ten gevolge van den onweerstaanbaren invloed, die
de leer van S c h 1 e i e r m a c h e r naar alle rigtingen had .
En nu de man de vraag onder het Christenvolk gebragt
heeft, nu staan de Duitschers, als of zij er niets van begrepen of gemeend hadden. Nu komen er Ministerialrescripten, dat wel de onvoldoendste oplossingen zijn : nu

kornt de zaak aau Synoden en Consistoriaal-vergaderingen,
die niets liever doers dan zulk een levenskwestie ,,beseitigen",
flu wordt een vraag van geloof en gernoed een casuspositie
van kerkelijk regt . Wanneer gij mij in uw voorlaatsten
schreef(t) : ,,ik zie in onze j onge theologen voor dc Gid8 afbrekers, maar geen enkelen aanstaanden leader," kan ik awe
moedeloosheid niet deelen . Wanneer rnijne stern als oudredacteurr van dc Gids nog gehoor verdiende, zou ik u toeroepen, zou 1k roepen : Zet de blaauwe dear wagenwijd open
voor die afbrekers : zij voeren eene ontknooping aan, die
eenmaal komen moet, en de leader, die gij wenscht, zal
rnisschien in dat geval niet persoonlijk voor n staan ; maar
gij zult hem vinden in den praktischen, degelijken, vrijen
zin onzes yolks . Gij weet, hoe weinig ik een lofzanger ben
van omen hedendaagschen toestand ; rnaar ondanks onze
verbastering, wj zijn de Duitschers in iene gave verre
vooruit : in praktischen zin, d .i, in de gave van to disponeeren over hetgeen wij weten en kunnen . Zoo als pet in
de theologie en op pet godsdienstig gebied bij pun is, zoo is
bet in pet staatkundige, zoo is pet in kunst, zoo is het overal .
Eene wijde kiove gaapt tusschen hunne bespiegel(ing)en en
pun levers : daar zijn zij vrij, pier gebonden ; wat uit pet
eene in bet andere overwaait wekt verbazing als eene ver
schijning
g uit eene vreemde wereld . Op de verbazing, op
de nieuwsgierigheid volgt de hartstogtelijkbeid : op de
hartstogtelijkheid 1) een verward geschreeuw, dat eindelijk
zwijgt voor de alvermogende stern van - een Policiecornmissaris of Justizrath .
Weet ge, wat mijne rnaatstaf is voor de achterlijkbeid
der Duitschers P pet is hunne kinderachtige, last ik liever
zeggen, kinderlijke en gerneenernans intolerantie . Zoo gij
hun e teugel o sheid in schrijven en sprek n over Kathon
lijken en Katholicisme hadt vernornen, gij zoudt u niet
verwonderd hebben, dat 1k werkelijk order dien ijver need
en ik, zoo als aan den Rhijn voor Frankrijk, in NoordDuitschland en Silezie voor Rome de handschoen moest
1)

In bet handschrift staat : hartstogteloosheid .
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Want, ziet ge, lief reizen breidt niet zoo zeer den kring
van lief weten uit, als het ons beter doet begrijpen, wet
wij weten . Vereerder als ik was van S chi e i e r m a c h e r,
heb ik in mijn eigen dogmatiek zijne formule over het
onderscheid van Roomsche en Protestantsche godsdienst
overgenomen . Die formule is schoon : zij zegt, dat de
Protestantsche kerk de betrekking van lief individu tot de
kerk afhankelijk stele van de betrekking van lief individu
tot Christus, terwijl de Roomsche de betrekking van lief
individu tot Christus berekent near zijne betrekking tot
de kerk . Maar lief veel omvattende dier formule heb 1k
eerst leeren verstaan, toen een eng elachtige lieve vroome
Hath.olikin 1) mij de schat van hear gemoed ontsloot, om
mij, geloof ik
to bekeeren . m k heb als alle Protestanten
tegen lief Catholicisme geschermd met lief bewijs uit de
een voudigheid van wet de eerste Christenen geloofden ;
maar ik zal voortaan dit argument niet gebruiken, ten
.ninste er geene zegepraal van verwachten, zonder dat ik
de praemissen near alle zijden heb vastgesteld, sedert dat
mij een witte raaf
een geleerde F r a n s c h e medicos,
die bon catholique, een vriend van V . Cousin, maar
een kwekeling van een der petits seminaires was
mij
de Roomsche leer der i m p11 c i t a f i d e s, waarvan niijne
wetenschap tot dusverre eene onvruchtbare wetenschap
was, in alle opzigten door zijne tegenspraak heeft duidelijk
gemaakt.
Zoo heeft mij Duitschlands Evangelische kerk, geene
de minste belangstelling ingeboezemd wear zij heerschende
meesteresse was. Ik ben met tolerance begrippen misschien niet gezoogd, maar daarin opg evoed, daarin door
eigen onderzoek versterkt, daarin door nationaal Nederlandschen zin bevestigd . Slechts n s gevoelde 1k, dat ik
in hart en nieren Protestant was . Het was in een klein
1) In verband met het hiervoor op p . 25 vermelde, is het niet
twijfelachtig, dat B a k h u i z e n van den Brink hier zijne latere echtgenoote bedoelt .

41
Boheemsch binnenstadje, waar ik in handen verviel van
twee Evangelische pastors, die in hunne gemeenten hot
work voortzetten (N.B. op E v an gel i s cli e wijze) door de
Hussiten en TJtraquisten begonnen . Niets was roerender dan
de hartelijkheid, waarmede die goode lieden (do eene zeif(s)
was niet onknap) den Hollandschen doctor begroetten, van
wien zij vooruit vermoedden dat hij een geloofsgenoot zou
zijn, niets treffender dan do ijver, waarrnede zij rnij van
hunne gemeenten, van hunne tribulation, van hunne verwachtingen voor de toekomst verhaalden . Dat de eene
den brief van R o n g e vertaald had en die in hot Czechsch
in de tafelladen van herbergen enz, insmokkelde, was in
zijne omstandiglieden niet alleen vergefelijk maar zelfa
bijna prijsselijk . 1k zeg dat niet ten nadeele van hot
Oostenrijksche gouvernement ; want ik geloofuiet, dat daarin
do geest van Mar i a T h e r e si a en Jo s e ph is uitgestoryen : 1k geloof, dat (hot) in hot godsdienstige zoo tolerant
is ale hot om zijne betrekkingen tot Rome en Italie zijn
kan . Maar geheime menees zijn dikwijls rnagtiger dan do
zuivere wil van hot sterkste gouvernement . En zoo is hot
misschien her.
Want gij moot weten, ik hob veertien dagen en zelfs
genoegelijke dagen doorleefd to Raudnitz aan de Elbe, eon
plaats die gij niet eens op elke kaart zult vinclen, maar
waar ik de bibliotheek van Prins L o b k o wi c z doorploos .
Nu moot 1k u toch eons ergeren, zoo 1k hot niet reeds
vroeger gedaan hob . 1k bon er geen twee dagen geweest,
of 1k moist de plek, waar Jan v an Porn u k voor de vervolging van koning W en z e 1 had gescholen ; ik moist, waar
uw Er i k B a n n e r zijn voor Bohemen zoo geducht leger
had nedergeslagen ; rnaar op den dertienden viol hot rn .ij,
eerst in, in hot slot road (to) kijken naar hot verblijf van
Raudnitz beroemdsten staatsgevangene, Rome's laatsten
tribuun, van R len z 1 . Zulk eon (h)ekel hob 1k aan alle
figuren van B u 1w or! G e el zegt, dat hij rag spint : 1k kan
niet veelen, dat alle zijno manners door de(n) kiedermaker
gemaakt zijn en dat geen zijuer schepselen do armoede
verduren kan. Al zt gij de vertaler van ziju Rienzi, gij

414 ---weet hoe gaarne ik reeds toen aan B e e t s de task overliet
om dat boek to prijzen 1).
Maar wanneer ik u flu van Bohemen en van de Bohemers, en van Praag en zijne verbijsterende sehoonheid en
zijne historisehe herinneringen ging vertellen, raakte nog
een brief zoo dik als de onderhavige vol . Verwacht dus,
dat ik u in een volgenden daarover jets mededeele en misschien zelfs to eeniger tijd over Bohemen en Boheemsche
literatuur jets voor de mengelingen van de Gids zende 2). Het
zal hoop ik beter zijn dan dat ongelukkige stuk van P o 1
over Spaansche en Italiaansche letterkunde 3). Maar de goede
jongen is ter ziele en de mortuis nil nisi bene 4). Ik kan
zeggen, dat de tijding van zijn overlijden mij gevoelig heeft
getroffen. Hij was toevallig de laatste vriend, then ik in
mijn vaderland gezien heb ; hij zoo onder de eerste behoord
hebben, die ik er weder had opgezocht, wanneer het mij
gegeven was er terug to komen. Pat de laatste maanden
van zijn kort en kommerlijk levee voor hem gelukkig zijn
geweest, vervult mij met weemoedige vreugde . Hoe dikwijls
ik hem ook geplaagd hebbe, hoe grievend hem misschien
ook mijne catastrophe getroffen hebbe, ik heb de bewustheid, dat ik hem toch door mijn omgang veel genoegen
heb verschaft . Over hetgeen van hero in de toekomst to
verwachten was, oordeel i .k even als gij 5) . Maar daarom
n iettemin : Have, pia anima !
Thans keer ik terug tot Weenen en zoo mij ergens
het Deutsehthum gehinderd heeft, hier is het niet . De
strijd tusschen weten en zijn is hier opgelost in eene har1) In de Gids van 1837, Boekbeoordeelingen I p . 471 vindt men
eene prijzende aankondiging van (P o t g i e t e r s) Hollandsehe vertaling
van R i e n z i, - een zeer onbeduidend stukje .
2) Daar P o t g i e t e r alle brief jes van zijn vriend blijkt bewaard to
hebben, is deze brief gewis in de pen gebleven ; het Gids-artikel is evenmin ooit versehenen .
3) In de Gids 1844, Mengelingen p . 495, 551.
4) Over de dooden zegt men niets dan goed .
5) H. P o 1, van wiens toekomst beide vrienden rich zoo weinig beloofden, overleed 8 Mei 1845, nadat nog in het Januari-nummer van de Gids
van hem een opstel gedrukt was : De vroeg gestorvene jongeling .
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monie, waarvoor de hemel a en mij en onze lands enooten
en zelfs de Duitschers beware . Het weten is hier gering
en oppervlakkig, de hoofden ledig, de harten koud : slechts
de zinnelijkheid viert den teugel . Van hoogere belangen,
van menschheid, van burgergeest Been zweem : geniet den
dag van heden is de algemeene leas . En zelfs dat genieten
kan schoon zijn, zoo er Attische, Italiaansche dichterlijkheid, Fransche geest on der schuilt ; maar hier heeft dat
genieten seen bodem, of die bodem is de oppervlakte zelve .
Het zijn vuurwerken en goochelaars en Straussertjes en .
Wiener Possen. De natuur om Weenen is schoon ., en de
Weener wandelt er trouw, louter nit leeglooperij ; maar die
natuur inspireert hem niet : neen, hij brengt er zijne vernnaken, zijn zoogenaamd vrolijk levee mede om die to
bederven . Ik zou inn deze natuur vooral in deze dagen van
verveeling, van angstige spanning willen leven ; maar ook
op werkdagen ben ik zeker er Weener faintants en „grosze
Unterhaltungen" to vinden . Het zijn Unterhaltungen voor
kindermeiden, voor modemaaksters, voor hoeren . Neem
uwen maatstaf naar hetgeen in Weenen eene reputatie is .
Toen ik er kwam, werd de paarderijderstroep van L e j a r s
gevierd, als of eene vorstelijke familie van de hoogste verdienste uit den hemel in Weenen was nedergedaald . „Hebt
gij S a p h i r 1) hooren voorlezen", vraagt u ieder ; want
S a p h i r is de representant van het hoogere vernuft, zoo
als N e s t r o y ') en zijne Possen van de lagere Weener
volksgeest . Gij kept Sap h i r, oordeel flu wat N e s t r o y
zijn moet ! D o b 1 e r en B o s co, de goochelaars, leven inn
alley herinneringen. En wat is Weener lectuur ? Waren het
nog slechts de Myste-yes de Paris en alle de wangeboorten
van de literature facile ! Hier levert een mijnheer G 1 e i c h 3)
1) M o r . G o t t 1 . Sap h i r (ov . 1858), journalist to Weenen, redactour
van de Humorist .
2) J o h, N e p o m u k Nestroy (ov . 1862), schrijver van volkskomedies en komiek to Weenen .
3) T o s . A l o i s G l e i c h to Weenen (ov . 1841) echreef onder hot
pseudonym L u d w . D e 11 a r o s a spookgeschiedenissen en dergelijke schrikbarende rowans .
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magenn in tallooze rowans. 1k wil S p i e s z en Ann a
R a d c i i f f e 1) niet verongelijken door ze hier meer dan to
noemen . Gij hebt can de titels genoeg : b.v. een Riddernaam en dan oiler die blutigen Gauge in der Geisterhohle,
Grauens- and Schreckensscenen aus Bohmens blutiger Vorzeit,

enz. enz . Ziedaar de regel van smack, die den Weener in
zijne genietingen bestuurt en waaraan het Hoftheater, dat
in alle opzigten voortreffelijk is, niets helpt, schoon het het
aangename bewijs levert, dat er in de hoogste kringen een
betere smaak heerscht, waarvan misschien Prins Met t e rnich en Graaf Dietrichstein de eer hebben .
Jets, dat in Weenen opmerking verdient, is het amalgameeren der klassen : het wemelt graven en g ravinnen,
maar ook ieder burger, zoo hij slechts niet dienstbaar is,
zet een von voor zijnen naam en wordt als Seine Gnade
bejegend . Pat komt, omdat de overgang zoo gemakkelijk
is en de addl zijnen rang nosh door uiterlijke vormen,
noch door eigenaardige beschaving, noch door eigenaardig
bedrijf handhaaft . G ij weet, hoe ik als Hollander van alle
adeltrots een vijand ben, maar een Edler von die
banketbakker is, en eene gravin die een maison de tolerance
houdt, zijn toch wat al to erg . De klinkendste namen
worden door individu's gedragen, wier gelaat en houding
uwen kruijer niet zou misstaan . Daarbij de vrouwen zijn
verregaand schaamteloos : het woord van H u y g e n s
„Zijn d' hoenders niet to koop, wat doers zij nit de kooi 7"
wordt u telken reize door met zorg ontbloote boezems
herinnerd . Ma,ar ik ben zeker, dat de hoenders to koop en
zelfs tot lage prijzen to geef zijn ; schoon ik u, misschien
tot uwe verwondering maar echter op mijn woord van eer,
kan verzekeren, dat ik het niet bij ondervinding weet . Wat
kunt gij van de moraliteit der menigte verwachten, wanneer
adel en vrouwen zijn, zoo als ik u die beschreef :~
De stad Weenen is veeleer leelijk dan schoon to
1) C hr . H e i n r . S p i e s$ (ov . 1799), schrijver van ridderromans en
komediestukken. -- Over Anna R a d c l i f f e ban men vergelijken de vermakelijke satire in bet Lees/cabinet van 1837, IV p. 75 vig .
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kerken, Tile i n t j e p i k een handje heeft geholpen . Missehien
daarom zal de schoone toreri, zoo men vreest, eerlang zijn
praehtigen spits moeten verliezen . Als ik dezen geeindigd
heb, ga ik in de GemiIdegaflerie eenige oogenblikken van
uitspanning en kunstgenot zoeken . Die is voortreffelijk,
maar daarover en over de lichtzijde van Weenen in een
voigenders meer .
Nogmaals, heb dank voor uwen laatsten brief en voor
uwe vriendsehappelijke bemoeijingen bij G r o en . Evenzeer
voor uw gunstig oordeel over lnijne recensie 1), waarvan ik
nog afleen gaarne had willen weten, of er jets G r o eu
overt uigd had en waarmede hij zich steeds (op het punt
van historisehe feiten, wel to verstaan) niet heeft kunnen
vereenigen . Vat gij er aan gedaan hebt, kan ik niet beoordeelen, omdat inj sedert Januarij geene Gicisen meer
toekomen ; maar dat gij aan de recensie v e r b e t e r d hebt,
daarvan blijf ik overtuigd en u dankbaar . Den aanval van
}Ioo g (:~) 2) zullen wij afwachten en waarschijnlijk niet beaiitwoorden.
Schrijf rnij toch eens, wie die Roomsch-Catholijke
redacteur des Spectators 3) is . IJw gunstig oordeel over ziju
arbeid heeft mij doers watertanden .
Groet uwe tante hartelijk en V a n G e un s en wie u
van miljne vrienden omgeeft . 1k zal dezen nog niet sluiten,
in de hoop dat ik u nog het verzoek zal runners opdragen
om aan V a n H e e s to zeggen, dat zijn schrijven mij wel
geworden is .
Vale et me cogita
tt.
Van den Brink .
1) Over V a n H a 11' s Hendrick van Brederode .
2) Ho o g P Er staan in het bandsebrift na den naam twee onleesbare letters : tij of zij .
3) De spectator can tooneet, concerten en tentoonstei?ingen versoheen
to 's-Gravenha g e in 1843-1846 .
O .E.V16
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BAKHUIZEN VAN DEN BBRiN i AAN J. GEEL .
Weenen, 8 September 1845.

7looggeleerde Her !
Ik dacht, dat het genoeg was : een langwijlige en werkelooze Zondag in de week to Weenen . Maar toen ik heden
mijn venster opende, zag ik dat men den rustdag van
gisteren voortzette . De winkels blij ven gesloten en dus ook
bij een allergezondste gevolgtrekking de bibliotheek . Bet
is Maria geboorte. Ik moet mede den dag vieren, of inn de
vrije lucht in de heerlijke natuur, maar die de Weeners
helaas bederven met hun regietabak, hun Kaiserbier en
hunne luidruchtige en gemeene U n t e r h a l t u u g e n en
grosse Conversationen . Doch neen : ik weet beter .
Ik wil aan u den brief schrijven, die zoo lang in de pen
ge bleven is .
Waarom die brief 1) niet eer kwam, zal Prof. Bake
u hebben gezegd . Ik was ontevreden, teleurgesteld, met
een woord : ik had lood in de vlerken . Van uwe belangstelling ben ik innigst en dankbaarst overtuigd : ik moist,
dat een brief, die de uitdrukking mijder mismoedige stemming was, u ook om mijnentwille bezorgd zou waken ;
maar mij was gemeld, dat eene veel zwaardere kommer u
drukte, en ik begreep daarom niet aan u to mogen schrijven, wanneer dat schrijven niet uit een opgeruimd hoofd
en een minder bezorgd hart kon vloeij en .
Later ontving ik meer hoopvolle berigten omtrent de
oorzaak uwer kommer 2) . Ik leef in de verwachting, dat die
hoop zich hebbe bevestigd . Eene troost, eene afleiding
weet ik zeker dat u geworden is : de terugkomst van uwern
met roem bekroonden. C o b e t 3) . Wat mij zelven betreft,
mijne omstandigheden zijn niet in het minste verbeterd ;
maar op uw veto na heb ik een besluit genomen, en het
nemen van een besluit g eeft kalmte .
1) In het handschrift is hier het woord „die" ingevoegd .
2) Betere berichten nam, over de ziekte van Mevrouw G e e 1 .
3) Cob e t waa in de eerste helft van A .ugustue 1845 van zijne Italiaansohe rein to Leiden teruggekeerd .
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Prof. E a k e, aan wien ik niets schreef, dat ik hem
diet verzocht to besehouwen als ook aan u gerigt, prof .
B a k e zal u hebben medeg edeeld al wat er tussc ;hen het
gouvernement en mij is voorgevallen . Ik had de eerste
teleurstelling niet verwacht ; ik moist niet, dat mijn gemoed
zoo diep kon worden geschokt door eene k.renking, als ik
het tb ass ondervonden heb . Al mijn bloed is, geloof ik,
in gal en alsem veranderd . Ik reken than .s op eene tweede
weigering . Ondanks al moat a costi ten mijnen voordeele
is aaugewend, blijft de door mijn request verlangde vergunning flog uit . Ik geloof, dat men het mij loof makes
moil van to wachten, en dau mijn request naar den Hades
van alle nuttelooze bureaupapieren zenden zal . Pat Prof.
B ak e met zooveel hartelijke vriendschap, dat G r o en
v a n P r i n s t e r e r met zooveel loyale edelmoedigheid mijn
belangen hebben voorgestaan, zou mij eene troost zijn, bijaldien het slechte gevolg hunner tusschenkomst mij ook
niet om hunnentwille flog to meer verbitterde. Men heeft
mij uitgestooten : ik zal alle mijne wapens keeren tegen
diegenen, die het mij deden .
ti' at mij naar Weenen dreef, was de roep van de Keizerlike bibliotheek, was de roem van L a m bee i u e 1), was
bet gerucht, dat het Keizerlijk archief niet door drakesn
wend bewaakt, en eindelijk de omstandigheid dat Venetie
op den weg naar Italie lag. Van dat alles moil ik u een
-en ander vertellen .
De bibliotheek bevredigt moat omvang en belangrijkheid
betreft de hoog stgespannen verwachting . Gij weet, dat
Lamb e c i u s, tot op E n d l i c h e r missehien, voor klassieke
literatuur de eenige bibliothecaris was, die den naam verdiende . Het spijt mij voor den vaderlandschen naam, dat
ik zelfs V a n S w i e t e n 2) niet naast hem kan plaatsen .
flier worden bedoeld zijne
(8 deelen,1665-1679) .
2) G e r a r d van S w let en, Nederlandsch geneesheer (geb . 1700),
ging in 1745 als lijfarts van M a r i a T h e r e s i a naar Weenen en werd
later, tot zijnen dood in 1772, directeur der Keizerlijhe bibliotheek .
1)

Pet r. Lamb eel u s (1628--1680) .

Co7nnentarii de bibbiotheca Caesarea Vindobonensi
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van L a m b e c i u s verkortte en volledig wilde waken ., is het
orakel der Boeotiers alhier, wear alles behaive een Pythische
Apollo . K 011 a r 2), die de tweede uitgave van L a in b e c i u s
bezorgde, zocht zich, geloof ik, een naam to waken door
L a rn b e c i u s to bevitten en aan to wijzen, wet deze van
een vroegeren bibliothekaris S e b aa s t. T e n g n a g e 1 had
gestolen zonder dien to noemen . Intussehen : die diefte
had L a m b e c i u s gerust voorbij schoutsdeur kunnen dragen ;
want wear Lambecius Tengnagel vertrouwd heeft,
heeft hij zelf meestal fouten gemaakt ; wet L a m b e c i u s
zelf onderzocht is perfect . De richer d e K o liar eciter
was to stomp om dat to zien . Dear nu de arbeid van
L a m b e c i u s onvoitooid is g ebleven, is de gansche erfschat
nedergedaald tot een gansch heirleger van Bibliothecarissen,
Inspecteurs, Custoden en Amanuenses, die zooveel pleats
beslaan, dat geleerden, die hunne wetenschappelijke onderzoekingen char meenen to doen, geen hoekj e voor zich zelven
vinden . Die hommels in den bijenkorf hebben alles gelaten, zooals het van N e s s e 1 tot hun overg ekomen is, en
de misdeelde Palatine zucht om een tweeden Lambecius .
Die tweede L a m b e c i u s zal zeker aan den arbeid van
den eersten veel to verbeteren vinden ; want zoo ale ik zeide,
Lamb e c i u s heeft niet alles bled voor bled met behoorlijke zorg nagekeken : hij heeft wet al to veel voorliefde
voor allerlei Byzantijnsche nietigheden, waaraan hij zijn
vernuft en geleerdheid ten koste legt ; eindelijk in zijn
gewoone formule „fiber antiquus et optimae notae" schuilt
ongeloofelijk veel kwakzalverij . Ik heb ale zoodanig een
codex in handen gehad, die niet ouder was den 1560 : het
,aarmerk stood in Grieksche cijfers op de laatste bladzijde,
en L a m. b e c i u s noemde hem toch „antiquus et bonae
1) D . de Ness el publiceerde in 1690 een Catalogue slue recensia
specialis omnium codicum Mss . Graecorum necnon linguarum Orientah um dug . bibl. Caes. Vindobonensis.
2) Deze tweede uitgaaf, door A . F . K o liar, verseheen in 1766
1782, terwijl K oil a r in 1790 nog een supplement op Lamb e c i us'
catalogue uitgaf .

notae" . Maar vooral is het noodig, dat de philologische
codices eens goed nag ezien (worden), van welker waarde de
vroegere noch hedendaagsche bibliothekarissen niets hebben
vermoed . Loo ligt er een codex, zeker niet ouder dan
1450 en zeer leesbaar, die de Hecuba, den Orestes, de
Phoenissa-e en nog eene tragedie van E u r i p i d e s bevat,
welke mij thaws ontgaan is . De tekst zal wel niet veel to
beduiden hebben : maar de scholiast ten minste op de
Hecuba, is veel, veel vollediger en veel beter dan de uitgeg evene van M a t t h i a e . Ik vond er een fragment of
eene aanhaling in van D ion y s i u s (S a m i u s) v ktiu7~w,
zoo ik wel heb met betrekking tot A e t h r a,
eene plaats
van lE-le l l a n i c u s, veel beter dan zij thans in de uitgegevene
scholien staat, en nog andere bijzonderheden ; maar ik kreeg
den codex eerst kort voor de smiting der bibliotheek in
Aug ustus ouder de oog en 1) . Ik was en ben nog met ander
werk bezig en bespaarde hem dus tot nadere g elegenheid .
Buitendien meen ik gehoord to hebben, dat C o b e t to
venetiP een scholiast van E u r i p i d e s heeft gevonden, en
het zou mij zeer aangenaam zijn, zoo ik door u kon vernemen, of de Weener daarmede eenig rapport had . Erg
genoeg ondertusschen dat men E u r i p i d e s zoo dikwijls
uitgegeven heeft, zonder dat men zich de moeite getroostte
eens even dien codex in to zien, die toch to Weenen zoo
voor de hand lag ! Op het oogenblik kan ik omtrent dien
codex geene nadere aanwijzing geven . Ik zag hem ter
vlug t : op de bibliotheek is het slechts vergund en codex
tegelijk to hebben, en geen enkel boek wordt naar huffs
uitgeleend . Ik zal echter morgen flog eens nakijken en
dan nadere aanwij zin g en aann dezen brief toevoegen . Deel
die s .v .p . aan C o b e t merle, opdat die nakijke of het met
zijne vond overeenkomt . In dat geval zal ik geen monnikkenwerk ondernem en .
1) Het bedoelde scholion met de citaten nit D ion y sins en H e 1l a u i c u s behoort bij Hecuba 119, en is door C o b e t ook in eenen codex
Marcianus gevonden en uitgegeven achter G e e 1' e Phoenissae p. 254. (Zie
beneden p . 435 .)
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m i o g rap h i geschommeld, maar niet veel opg edaan . Er
ligt eene masse grammatici en glossographen rijp en groen
dooreen . Ik verlaat er mij op, dat B e k k e r daarvan voor
zijne Anecdote notitie heeft genomen, en dat wet hij heeft
later liggen, niet veel om het lijf heeft . Order dien arbeid
ben ik echter op een tamelijk interessant excerpt van D i og e n i a n u s gestoten, dat ik aan V o n L e u t s c h heb medegedeeld : de codex is vrij zeker tusschen 1430-1440 g eschreven, en L a m b e c i u s heeft hem L . VII p . 553-554
ed. K 011 a r geheel miskend . Nog een nootje voor C o b e t
om to kraken . Iiij kept voorzeker de pleats van S t rat t i s
bij He sychius in o~ i a~1a xrxz , welke Me ineke als
disperaat heeft later liggen . Bij alle de onzinnige varianten
van Diogenianus, Photius, Arsenius levert mijn
excerpt van D i o g e n i a n u s het volgende : ov ~a~ao-1zicn1 `1 ;
ayopa~v • ~ ri Twv ~cc~ y pas duvv~p ;~v .
Rare ! wet staat er toch
eigentlijk P hoe luidt het spreekwoord ? hoe de pleats van
Strattis 1)?
Wat mij thane bezig houdt is een schromelijk en vermoeijend geduldwerk . S c h u bar t to Kassel en S c h n e id e win hadden mij reeds gesproken van een Pin d a r u s,
die her ligt en onuitgegevene scholien bevatte . Tier aan
de bibliotheek kende men het bestaan van dien codex, maar
veel meer niet : intusschen is het al wederom schande, dat
hij niet vergeleken is, en dat B o e c k h er zich afgemaakt
heeft met de verzekering, dat de codices Viudobonenses niet
veel bijzonders schenen op to leveren . B o e c k h trouwens
oordeelde near hetgene hij uit Ween er catalogi wilt, en
de bedoelde codex is niet eens behoorlij k gecatalogiseerd .
Order andere codices is zij in de vorige eeuw door Met as t a s i o near Weenen gezonden . Wat die andere codices zijn,
weet ik niet ; maar door den Pindarus opmerkzaam geworden, zal ik Weenenn niet verlaten zonder ze doorsnuffeld to
hebben . Ik schat dezen codex van den 12den of 13deII eeuw,
zoodat hij in ouderdom met den oudsten, den Parij schen, zou
1) C o bet heeft over dit fragment nergens gehandeld, en het is
tot op heden nog door niemand ontraadseld .
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gelijk staan . Be scholien geven niet veel . Ret zijn wel de
&holia velera voor Thomas Magister en Moschop ulus ; maar zij zijn niet zoo volledig als die van den BresIauer (die trouweus volgens S c h n eider, acerrim um harem
rerum arbitrum, niet zoo naauwkeurig al s hij verdiende door
Bo e c k h gebruikt is) ; wat er meer is, schijnt toevoegsel
van latere hand, is onbeduidend en uitvoeriger in eene(n)
andere(n) siechteren codex van P i n d a r u s to vinden, die ook
her is . Die laatstgemelde codex geeft, behalve de scholia
vetera en de glossen van den eerstgemelde:n, die hij in den
tekst heeft opgenomen, nog eenige malen scholien van
G e r m an u s, een beer dat ik tot dusverre niet onder de
commentatoren van P i ii d a r u s genoemd vied, maar dat
ook zonder schade onbekend kan blijven, omdat hij niets
mededeelt dan wat etymologische lafheden . Doch de tekst
van den codex is belangrijk : die bevat vele en goede, ten
minste merkwaardige varianten van die(n) gewoonen tekst :
varianten, welke men elders niet vindt, maar van wier bestaan de scholien doers blijken . Doch de varianten zijn niet
gemakkehjk uit to vinden : eene tweede hand, denkelijk
toch vdor den tijd van Mo s c ho pu 1 u s, is er over been
geweest, heeft gekrabt en gesmeerd om den ouden tekst
met zijnen, insgelijk-s diplomatisch niet onbelangrijken, vulgaat-tekst in overeenstemming to brengen . 1k kan weder

geene proeven aanvoeren ; want ik laat mijne collatie zoolang die niet voltooid is, gewoonlijk op de bibliotheek
liggen : flu herinner ik mij slechts een allerheerlijkst
waar Bo cc k h en alle(n) kopsv hebben 1). Wanneer
ik de collatie geheel of heb en nader bij huffs ben, zend
ik u die eens in haar geheel . Maar bet ergste lijden komt
flog : de codex is een snort van palimpsest en onder den
Pin darns, die zwart ziet van scholien, is nog ander Grieksch
verborgen . vat dat is, weet ik niet . 1k heb nog niets
opgehaald dan ,'u'zz - rq
- &po'ou en eenige
andere onbeduidende woorden . Ret is schrift van de lOde
eeuw ; veel denk ik er mij intusschen niet om to be-

1) Ilet is volkomen duister, wat de schrijver met deze variant
bedoelt .

moeijen : want bet kon zijn, dat bet niet anders was dan
een of antler Synodicon der Grieksche kerk . Hot kan echter
ook zijn, dat over dit oude Grieksch men aangevan .genn
heeft een Synodicon of lets dergelijks to schrijven, en dat
door eon schoonschrijver daartoe de initialen en lemmata
in gekleurde letters geschreven zijn, en dat men daaraan
het doorschemerende rov a ' u N : vp opov ap%iEn- Lcn 67rov z .r .? .
to danken hebbe . Maar wekt bet in alien gevalle niet uwe
ergernis, dat zoo jets vergeten en ongeregistreerd in een
hook lig t ?
Onder de belangrijkste gedeelten der Weener philologische codices reken 1k de Constantinopolitaansche, die
door A u g e r d e B u s b e c k e zijn aangekocht . Zij zijn juist
niet alle zeer oud, maar zij leveren eon onafhankelijken
tekst en hebben hot voordeel, dat zij niet door de handers
van Antonius Damilas, Mich . Apostolius en andere
brooders van den glide zijnn gegaan . Er zou zeker onder
doze veel nieuws en goods to vinden zijn. . Maar wie zal
dat bier doers ? Volgens E n d 1 i c her zelven zijn bier de
Grieksche studien tot hot laagste peil gezonken, en niets is
curieuser dan de verlegenheid van den chef der bibliotheek
zelven, wanneer hij van elders eon aanzoek bekomen heeft,

om in eon Griekschen codex lets na to zien . Slechts voor
Oostersche handschriften schijnt men vlijt en studio over
to hebben . Thans bon ik de eenige, die onder de bezoekers Grieksche handschriften onder handersn heeft . Tot in
A.ugustus was bier een jonge Engelschman, die zich herinnerde C o bet to Venetie to hebben gezien . Hij was sedert
bijna twee jaren to Weenen en had commissio van de Puseyists om to collationeren voor de uitgave der Grieksche
kerkvaders, welke zij voorhebben, en waarvan F i e ]d, 1) den
C h r y s o s t o m u s reeds gedeeltelijk had bezorgd . 1k geloof
niet, dat hij heel knap was : maar zoo als veelal bij Engelsehen,
zijne elementaire kundigheden zaten or muurvast in, en hij
werkte met ijver en naauwkeurig . 1k geloof; dat hij mil
bij zijn vertrek gaarne do commissie zou hebben overgedaan ;
1) Field gal uit Johannis Chrysostomi Homiliae in Matthaeum. (2 deelen, Cambridge 1839.)
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maar ik zou diet gaarne mijne beste jaren met blokkenn op
kerkvaders hebben doorgebragt . C'est la mer a boire en
de Weener bibliotheek is aan kerkvaders ongeloofelijk rijk
en heeft prachtige en oude handschriften . Ik vergat u to
zeggen, dat een Weener afschrijvertje zich dood wurmt aan
E p i p h a n i u s . Ik weet niet, welk Duitsch geleerde plan
heeft dien uit to geven ; maar ik beklaag hem, dat hij zich
moet toevertrouwen aan zulk een Weener worm . Het plan
is schoon, ik zou voetstoots bijna Been kerkvader weten,
waarvan eene goede kritische uitgave belangrijker resultaten, ook voor de theologische quaestien van den dag, zou
kunnen opleveren dann joist E p i p h a n i u s .
Wat ik voor mij gedaan heb, weet gij, geloof 1k, door
Prof. Bake . Dionysius Halicarnassensis (zijneRhetorica) en P 1 a t o en eenige Platonica hebben mij vooral
bezig gehouden . Met Dionysius Halicarnassensis
had de Weener catalogue een nieuwe domheid begaan,
waarvan men hier `veder mete weet . Als een volledige cue
Compositions Ve-rborum staat namelijk bij N e s s e 1 opgegeven,
wat niet antlers dan een excerpt is, in alle opzigten overeenkomende met het Breslauer van S c h n e i d e r en P a ss o w, maar jets beter . Het and ere handschrift der rhetoren
leverde weder den Aldijuschen tekst op, en stood verve
achter bij den Guelpherbytaan . Met dien codex heeft
echter eene bijzonderheid plaats, die 1k nasporen zal, zoodra
ik to Leipzig weder kom . S c h a e f e r heeft zijne 11-ilitem,ata cri,tica uitgegeven naar aanleiding van varianten, die
hij in zijnen S y 1 b u r g opgeteekend vond . Hij en anderen
voor hem (F a b r i c i u s o . a.) rekendenn die varianten nit
een Weener codex of komstig ; maar nu blij kt het, dat die
varianten slechts gedeeltelijk met den Vindobonensis overeenkomen en daarentegen bijna altoos met den Guelpherbytaan
overeenstemmen . Gij west, hoe hoop ik met dien Guel: zou hij het zijn, waarvan de varianten van
pherbytaan lisp
S c h a e f e r' s margo ontleerid zijn P of zou hij een antler
afschrift zijnn van dien codex, die tot dusverre voor one
verloren is gegaan P De Ars rhetorica is misschien niet veel
waard ; maar het is ongeloofelijk, hoe corrupt hij daar ligt
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Slechts S y l b u r g heeft wat goeds geleverd : R e i s k e en
S c hot t hebben n iet veel bij zonders gedaan, en de Leipziger magister S c h a e f e r durfde zich niet buiten zijn
boek wages .
Met B e k k e r' s P 1 a to, ben ik, ondanks al het g eschreeuw en geschuifel, waarmede men gaande weg teg en
B e k k e r mijne ooren had volgeblazen (slechts zijn gezworen
antagonist S c h n e i d e r maakte eene loffelij ke uitzondering)
wat meer verzoend. Ik dacht, dat hij vooral de Epistolae
wat cavalierement had behandeld ; maar flu to Weenen
zijne codices naslaande, zie ik, dat hij daaruit niet veel
meer had kunnen hales dan hij gedaan heeft . Enkele
kleinigheden voorzeker heeft hij niet opgeteekend, maar
die zijn ook in de hoogste mate onbelangrijk . Slechts een
fragment nit de 7e brief heeft hij geheel laten lig gen, en
juist dit was weder nit een Constantinopolitaansche codex
en misschien niet onbelangrijk . In de schemerachtige plaats
b .v . Ep . VII p. 343A heeft het voor r vEVOV~jthi v7r' atiTOV,
Ta vFVO~t ova var . avTOU, denkelijk voor vsvopio -~th'a, dat wel het
ware kon zijn . Nu wij toch aan dies 7e brief van P 1 a t o
vervallen zijn, doe mij s.v.p., zoo gij er lust toe hebt, eens
het genoegen de plaats p. 335B na to zien : van ; ~ v o
~rAoxp ;~/2c 7- os 7r'vs1S TS ~vs~p

-

rapslav aTCf.6v TE xai

a,

M z i Tavrws

De plaats zult gij, geloof ik, corrupt vinden wat
woorden en woordschikking betreft . Voor r
lezen vele codices Tov
en zoo ook de Weener
(Be k k e r ~) ; ik wenschte To ~F,c~r~pCn-Aaa-6ac 1), opdat de constructie zij : on rFp av oc'r~Tac-€x7ropith avrw 7rspi x .T .A . To ~ ;Tf f,
~- A zo-8at ; zoo ~~ moet blij ven staan, weet ik gees raad . In
de tweede periode weet ik even weinig raad met al de
relativa, ten zij gij mij vergunt, achter o pwv eerst een comma
to zetten en dan vv voor ava ' ov door to schrappen, zoo.
at de con structle worde : oz op ;~v ~~ixov xaxov avx 'zalov
(th) 6vvECp ~lxErv, terwiji ik den tusschenzin ors
vv ;rsrar r .
~ravTaxi~ .

1) H e r m a n n schreef rovp
hao'3 i, dat op hetzelfde neerkomt,
maar den oorsprong der font duidel k niaakt .
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ip'l

oplos in de constructie :

'

T11 TC/

7rp .

'uv7r .

vat inij verwondert is, dat B e Ic k e r, die eenmaal toch
al die onplatonische lorren, zoo ale den Sisyphus en de poi
enz . enz . uitgaf, niet volledigheidshalve al het onechte, dat
hij vond, aan het derde stuk van zijn derde deel heeft
medegegeven . In de Weei:ier codex Phil . LXXXII staan op
naarn van P 1 at o vier brieven, die zeker zelfs
0 g en e s
L a e r t i u s met zjn 13 brieven simmer gekend heeft . Het zijn
vodden, die zelfs niet eens den minsten geur van Attisehen
honig hebben ; maar van waar zj verdwaald zijn, weet ik
niet . 1k zou ze spoedig genoeg op bun nommer hebben
gebragt ; maar in `veers en zijn de Epistolae Socraticorum
van 0 r e 11 nergens, zelfs niet op de bibliotheek, to vinden .
1k weet, dat die nog een paar onechte brieven van Plato
heeft uitgegeven . Misschien behooren deze daaronder . Gij
kunt mij zeker aan inlichting helpers . I begint : Fsthp'iog
ri
is Ai
TI : K
coc
''pcc rzi
z-p o
III
iricoA,v .
: Kph'czg (?)
wzz
iri~oAi Si p'
IV : floA2xeg x7'A2o1roq ro 'A&i'opou . Eene daarvan is,
zoo 1k mj we] herinner, reeds door L e 0 A 11 at i u s in bet
licht geschopt . ilet is volstrekt geese zonde, ale zij alle
vier in alle eeuwigheid in bet donkey blijven 1 ) .
Voor de Placita philoophorurn vied ik bier niets
Gale nu ss en bij de vleet, maar Been Historic philo~ophiae ;
van E u s e b i u s uit de Praep . Evang . slechts excerpten,
maar geese uit P 1 u t a r c h u s . Er is bier eene mooje
S to b a en s van de lOe eeuw, die ik grootendeels gecolla
tioneerd heb, maar (die) intusschen zoo met den tekst van
T r in cavi11 ii s overeenkomt, dat Mi of zelf of ziju tweelingbroeder daarvoor tot type schijnt to hebben gediend .
S chow heeft voor een goed deel uit dies codex gehaald,
wat er nit to hales vigil : en bet is buitendien bet Florilegium, niet waarnaar 1k bet meest verlangde : de Eclogae.
Nog moet 1k u melden, dat achter een der P1 at o' s,
Be k k e r i i, eenige redevoeriugen, ik geloof twintig, van
1) Men vindt ze thane in de editie van H e r m a
mers 15, 1t, 17 en 18 .
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onder de sum-

D i o C h r 3's o s t o m u s to vinden zijn . Ik zou die voor u gecollationeerd hebben ; maar vooraf wilde ik toch weten, of
E m p e r i u s voor zijne uitgave dat han.dschrift had gebruikt
of laten naslaan . Het zal zoo van bet midden der 15e
eeuw zijn, dus niet zeer oud, en bij bet nazien van enkele
plaatsen, die mij in bet hoofd hingen, vond ik geene varianten van beteekenis . Maar flu is de uitgave van E m p er ills bier to Weenen, waar alles langzamer gaat, „bis jetzt
noch nicht" . Zoo E m per i u s hem niet gebruikt heeft en
gij bet geheel of gedeeltelijk gecollationeerd wenscht, spreekt
bet van zelfs, dat gij slechts to bevelen hebt .
Hoe rijk en belangrijk de Weener bibliotheek ook zij,
ik vind bet er alles behalve huisselijk . De groote zaai is
vol lezers, maar hemel ! welke lezers ? Weevers, die zich
vervelen met hunne eigene niaiserie en die nu eenige urea
van den langen dag komen doorbrengen met lezers . Zij
lezers b .v . de Biograph'ie universelle van A of en leggen
een vouwtje waar zij gebleven zijn, om daar den volgenden
dag hunne studio voort to zetten, tot dat zij na jaar enn
dag of sterven, of bet tot Z brengen . verboden boeken
komen niet nit de kast . Ik was voor H a s o bezig met de
Tactici en wilde daarvoor nazien, of P . L . C o u r r i e r, die
eenmaal op de uitgave daarvan plan had gemaakt, ook iets
omtrent de Straatsburger codices mededeelde . Eerst zeide
men, dat C our r i e r niet op de bibliotheek was, en toen ik
mij al drie urea in dat geniis had getroost, kwam eindelijk
schuchter en in hot geniep een den onderbibliothecarissen
met de Oeuvres completes aandragen. Wetenschappelijke
journalen komen en in menigte ; maar er is niet, zoo als bij
(u), eon tafel, waarop zij alle(n) vriendelijk uitgespreid liggen
en waar zij u uitlokken om ze eons in to zien . Slechts de
bibliothecarissen lezers ze en sluiten ze dan weg om ze to
laten inbinden . Ik bon dus in de volslagenste onwetendheid van al wat or op hot gebied der wetenschappen in
de vier laatste maanden is gedaan . Slechts bij End lichen
boor ik daarvan van tijd tot tijd slechts een woord . Maar
End 1 i c h e r is met al zijn talent een Oostenrijksch ambtenaar van top tot teen, on officieel tot in zijne wetenschappe-
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in den laatsten tijd met zooveel ijver op bet Chineesch
heeft geworpen
Eindelijk de ergste jammer is, dat op geene voorwaarden
hoegeuaamd boeken naar huffs worden vertrouwd . 1k ondervond hoe ellendig dat gemis was, then ik mijne recensie van
V an H all en G r o e n her gedeeltelijk stelde, en telkens
's morgeus op de bibliotheek in de meest gewoone boeken
nazien moest, wat aan rnijn geheugen outgaan was . Zoo
kwam dat product vrij pijnlijk ter wereld en daarom is bet
mij eene dubbeide troost, dat bet in Holland zoo goed outvan gen schijnt . K e m p e r is, zoo ik boor, tegen bet laatste
gedeelte to velde getrokken ; maar wat hij geschreven heeft
is mij nog niet onder de oogen gekomen . 1k verlang er
zeer naar, omdat men zegt dat bet goed geschreven is .
Doch erger dan then ging bet mij in Augustus . Then was
de bibliotheek gesloten : bet weder liet 1) geene uitstapjes toe
en door een misverstand in mijne correspondentie verwachtte
ik brieven van buffs, die men mij niet zond . De weinige
boeken om mij waren uitgelezen : mijn eigen arbeid stokte,
omdat ik de materialen niet had, welke ik behoefde . 1k
had then ten gevalle van S u r in g a r Betrachtingen kunnen
schrijven over bet cellulair systeem 2) ; maar liever verkoos
1k mij in bet Boheemsch to begraven . Gij lagcht mij misschien nit ; maar to Breslau had ik mij wat Poolsch ingestampt : to Raudnitz had ik veertien dagen geleefd to midden
eener bevolking, waarvan ik zeggen kon :
Barbarus his ego sum : quia non intelligor nih ;
ik erg erde mij toch bet meest, omdat ik hen niet verstond .
Praag had 1k op mijne doorreize de mooiste en interessantste
stad gevonden, die 1k tot dusverre had gezien, en de hoofdstad van Boheme had mij voor zijne geschiedenis en voor
laud en natie ingenomen . Daarbij men zegt, en ik geloof
1) In bet handschrift is hier bet woord ,,ik" ingevoegd .
2) Toespeling op den philanthroop W. II . S u ring a r. B a k h u i z e n
v a n d e n B r i n k denkt aan zijn gesehrift : Gedachten over de eenzame
opsluitiny der gecangenen . (2e druk, Leeuwarden 1843 .)
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to refit, dat Boheemsch voor de overige Slavische talesn de
beste sleutel is, 1k geloof to refit : want de taal is ongemeen rijk en daarbij deels zoo afgesleten, deels zoo buigzaam
in hare vormen, dat het op een tij dvak van uitgebreide en
alg emeene ontwikkeling wij st . Voor een ige jaren heeft men
een handschrift met oude Boheemsche gedichten ontdekt,
alle meesterstukjes van kracht, van gevoel, van uitdrukking,
van oorspronkelijkheid . Enkele dier gedichten wares zelfs
in Duitsche liederen overgegaan, zonder dat men den Slavischen oorsprong kon nawijzen 1) . Die fragmenten reikten in
de dertiende eeuw en nog vroeger, en bewijzen voor een toestand van besehaving, van vorming, die zelfs eenig ermate
buiten de herinneringen der historie ligt . De Boheemsche
mythologic of mythische historie is welligt zoo rijk als de
Grieksche voor de Homeriden lag, niet natuurlijk zoo plastisch
en schoon, maar veel helderder van kleur dan wat ik van
Noordsche saga's weet. Boheme herinnert zich eenen L u m i r
als zijnen 0 r p h e u s . Maar dat alles zijn studies voor lange
winteravonden, wanneer ik het eenmaal zoo ver gebrag t
heb, dat ik Slavische boeken ad aperturam lezen kan .
Zonder mij to schamen beken ik, dat ik daar nog verre van
ben, en gaarne wilde ik de personen, die er in ons land
pretensie op makers, b .v. H a l b e r t s m a 2), ten dies opzigte
eens op de(n) tand voelen . Die Slavische tales zijn voor ons
eene geheel vreemde wereld, ten minste in hare oorspronkelijkheid ; want ik vermoed, dat de vorm der constructie door
lengte van tijd deels der Duitsche taal, deels het Latijn is
nagebootst . Duitsche woorden laten zich bij menigte herkennen ; maar het is mij nog moeijelijk van alle to zeggen,
of zij eer Duitsch dan . Slavisch geweest zijn . Anderen hebben
onmiskenbaar met Grieksch en Latijn eenen gemeenen
oorsprong, maar zij zijn door vervorming onkenbaar ge1) De hier bedoelde episehe en lyrrieche liederen der 13de eeuw
zijn in een onvolledig handschrift to Koniginhof door Hank a ontdekt en
in 1817 uitgegeven .
2) Nam. Justus Hidden Halbertama (1789 1869), destijds
zeer bekend door zijne Friesche en andere letter- en geschiedkundige nasporingen.
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worden : zoo is plat vogel enn ptaci vliegen zeker met de
Grieksche vormen
rr4t i, 7rr 3vxi enz ., verwant ; praci,
bezigheden, arbeid, komt zeker van
plats, ween.en
heeft den wortel met plangere gemeen ; water, avond, met
vesper ; .plame-n, vlam, met flamma . Hat Grieksche x p( n-ci
vind ik in dezelfde beteekenis in het Slavische krit-iti ; de stain
sternere, vooral in de(n) vorm stra, en trahere zijn ook in bet
Boheemsch aanwezig . Loo zou ik duizende(n) overeenkomsten
kunnen noemen ; maar even talrijk zijn de woorden, waarvoor ik in mij bekende tales in bet geheel geese analogie
weal, en zonderling, dal bet mij een paar maal voorg ekomen
(is) als vond ik ze in het Engelseh terug : b.v. bless en blessing,
zeg enen en zeg en, is, ik zou er alles onder durven verwedden, Slavisch . UH .G. ziet uit hetgeen ik bier tar loops
nederschrijve, met hoeveel nadeel voor vergelijkende taalstudie bet Slavisch wordt verzuimd : to meer daar bet de
taal is eens yolks, dal zich tusschen Grieken, Romeinen en
Germanen heeft ingedrongen, van die alle wat g enomen,
en wederkeerig met zijne hordes in de Europesche wereld
van bet Westen is ingedrongen en daaraan wat heeft medegedeeld . Ik ban zelf nit beginsel op bet punt van vergelijkende taalstudie zeer voorzichtig en terughoudend ; ik last
mij niet ligt door schijn verleiden en ik heb zelfs een snort
van afkeer tapes alle de sanguinische verwachtingen, die men
daarvan voor de geschiedenis der volken koestert . Zoo
hindert bet mij in de In.do-Germaansche dweeperij, dal menn
luchtkasteelen vann volksverhuizingen enz . bouwt, die geenen
historischen bodem hebben . Maar dit zeg ik met overtuiging, dal men verkeerd doet door van bet Sanskrit in
eens op bet Germaansch over de Slaves been to springen,
dal men bij bet wroeten naar oud-Italiaansche tales en
hare vergelijking met .A.eolische en Macedonisehe vormen,
wel eens g oed zou does ook naar Slavische analogies to
vragen . Misschien kan ik, wanneer ik wat verder in mijne
studies ben, u daarover iets stelligers en belangrijkers
mededeelen .
Maar ik zou aldus voortschrijvende u met eene schromelijk port voor daze onbeduidende repels bezwaren en welligt
i'rrx~.cxr, E

~-pca ;
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op de kosten van „twee en een halve cigaar" gedurende
de lectuur jagen 1) . Derhalve haast ik mij to komen tot
hetgeen u zeker belangstelling zal inboezeinen . Italie had
ik gehoopt to zien, Venetie vooral lokte mij als philoloog
niet minder dan als Amsterdammer ; maar ik zal die(n) wensch
moeten opofferen : mijne omstandigheden laten het voor het
oogenblik niet toe. Maar zoo ik het niet verder breng, is
langer vertoeven to Weenen eene dwaasheid . Denkelijk
verlaat ik in het begin der volgende maan d tamelij k onvoldaan de Keizerstad . Ik had gehoopt nit het archief veel
op to delven voor mijn Willem 2) . Mislukt dit, dan schiett
mij niets over dan eindelij k het boek to voltooij en en in
de wereld to zenden . Dit moet ik doen op eene plaats,
waar ik alle bouwstoffen ter hand kan hebben : zoo digt
mogelijk bij Holland . Ik zal dus denkelijk om vele redenen
den aanstaanden winter weder in Belgie doorbreng en . Doelen planloos verre van het vaderland om to dwalen, wil ik
niet . Zal ik u de waarheid zeggen : ik behoor onder de
hand een weinig aan onze letterkunde : ik heb op letterkundigen, die mij omgaven, eenigen invloed geoefend ; niets
van hetgeen onze letterkundige wereld bewoog, dat zich
niet eenig ermate aan mij mededeelde . Het leven in die
sfeer is voor mij eene morele en intellectuele behoefte geworden, vooral sedert mij het toeval aan onze vaderlandsche
geschiedenis g ebragt heeft . Het grootste geniis, dat ik op
mijne reize gekend heb, is, niet mede to leven met het
literarische en wetenschappelij ke Holland . Vooral sedert
het misverstand tusschen P o t g i e t e r en mij opgeheven is 3),
wensch ik weder jets van mijn vroegere medewerking aan
alles to hernemen . Een boek, dat in de Hollandsche geschie-denis ingrijpt, en dat (naar) ik hoop eenige oorspronkelijke
ideen zal behelzen, behoor ik van nabij in zijne lotgevallen to
1) Toespeling op G eel' s mededeeling in zijn laatsten brief : hiervoor p. 257.
2) De studie over „W ill a m" (van Oranje) is zonder twijfel de reeks
opstellen, later uitgegeven ale : Cartons voor de geschiedenis van den
Nederlandsc/yen yr heidsoorlog.
3) Zie hiervoor p . 245.
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volgen, en waar to nemen, welken indruk bet maakt, walker
bet mist . Mijne vrienden zijn sedert eenigen tijd in be
wegin g ; zij broaden jets 1), ik wil hen ears weinig van nabij
komen helper . Schrik niet en zet, bid ik u, geen Oudeheeren-gezigt op de gedachte aan een j ong Holland . Gij
kent mij : mijn bloed klopt er warm genoeg voor ; maar
mijn hoofd is er to methodiek, mijne vorming to kiassiek
voor . 1k kan misschien zelfs carts voorkomen . Eenmaal
beg onnen aan geschiedkundigen arbeid, kan ik aan geene
nationals beweging vreemd blijven ; ik kan de eens ingeslagen historische rigting niet later varen : en zooveel heb
ik in Belgie gezien, dat bet zoowel voor ors als voor de
Belgen zelven 2) ongekende schatten bevat . 1k wil de wintermaanden besteden om ten deals die mijn to ontginnen, ten
deals om aan anderen aan to wiizen wat er to doers valt .
Meer en meer wordt het mij duidelijk, dat sane andere, een
meer wetenschappelijke geest ook onze historische nasporingen leiden moat . Terwiji ik u daze planner mededeel,
moat ik mij tot algemeenheden bepalen . In loco kan ik
eerst beslissen, wat ik doer wil en hoe ik hat doers wil .
Schrijf mij opregt : gelooft ge niet, dat ik in eenige opzigten op den gang onzer Hollandsche literatuur eenigen
invloed kan en moat oefenen?
Met October dus refs ik van Weenen af, zonder dat ik
inij echter thans aan een enkele maand vroeger of later
bepaal. Daarom zou hat mij aangenaam zijn, zoo (ik) op
eenige punten van mijn brief bier voor 1 0 October eenig
ant woord ontving. Mag ik die punters eens reader bepalen?
Ten eerste : berigt van u, of gij de collatie van den D io
C hr y s o s t o m u s verlangt? Ten tweeden : of de scholiast
van Eu r i p i d e s dezelfde is, dien C ob e t ontdekt heeft en,
zooals men in Duitschland vertelt, in zijue Aneedoia zal uitgeven? In bet laatste gavel bekommer ik mij niet verder
om den wearer codex, die in alien gevalle niet oud is .
1) Zoo'ver ik west, is van dit plan niets readers bekend geworden .
2) ilet handschrift heeft : zoowel door ors als door de Belgen
zelven . (Bedoeld wordt natuurlijk bet Belgisehe rijksarebief .)
O,E,VI C
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-- 434 -Ten derde : of men flog meet verlangt van den S i m p 1 ic i u s tin Epictetum, na de proeve, die ik aan Prof. B a k e
gezonden heb en die, mijns bedunkens, niet uitlokkend is?
Ten vierde : een hupsche flinke Franschman, een mathematicus, is door zijn gouvern.ement herwaarts gezonden, om
op de bibliotheek brieven enz, van beroemde mathematics
op to spooren. Het kon zijn, dat hij hetzelfde to Leiden
kwam doen ; mast eer hij daartoe kwam, heeft hij mij verzocht voor hem eenige inlichting to vrag en . Hetgeen hij
wenscht to weten, is dit . Zijn er to Leiden handschriften
of brieven van Fermat, Chr . Huygens, Descartes,
Leibnitz, Mersenne, d'Alembert, Bernouilli en
Desargues? Op het punt van Huygens heb ik hemm
geantwoord, dat, zoo ik meen, U yl e n b r o e k 1) daarvann de
uitgave had aangevangen . Maar (?~o ~s rES ~scv ovK ~COy 2)) hij
antwoordde, dat men in Frankrijk niet volkomen met die
uitgave tevreden was . Welligt kan UH .G, mij zonder veel
moeite op die vragen inlichting geven, of anders b .v, aan.
K a i s e r 3) opdragen, wat er op to antwoorden valt .
Behalve dien Franschman (hij heet L ape y r o u s 4)) is
her voor eenige dagen op de bibliotheek verschenen M .
Mat t e r 5) (van de Ecole d'Alexandrie en het Gnost-icisme) .
Ook uwe veelgedecoreerde collega Baron W e s t r e e n e n
van Tie 11 and t s) schuift hier over de straten Weenens
m e t t wee 1 a k k e ij e n achter zich . Aan de gri.massen, die
mij gemaakt worden, zou ik zeggen, dat hij op de bibliotheek kwaad van mij gesproken heeft . Ik zal hem in het
1) P . J . U y 1 e n b roe k, hoogleeraar in de physics to Leiden
(oven . 1844),
2) Iemand zegt het, niet ik.
3) Fr . K a i s e r, hoogleeraar in de astronomic to Leiden (oven . 1872) .
4) Van de bedoelde uitgaaf van brieven van Franeche mathematics
schijnt niets gekomen to zijn .
5) J a c q u e s Matter (geb . 1791) was in 1845 hoogleeraar in de
geschiedenis to Straatsburg, en bekleedde later de zeer invloedrijke betrekking van Algemeen Inspecteur der Universiteit van Parijs . De door
hem geschreven, hier genoemde werken zijn : Essai historique sur l'ecole
d'Alexandrie en Histoire critique du gnosticisme .
6) Zie hiervoor p . 236 .
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oog houden en opwachten,
niet one hem of to kloppen,
maar om hem to belezen, of hij met zijne ridderorden en
Staatsraadschap mij hier misschieu het archief kan ontsluiten.
Voorts verlang 1k hartelijk naar eenig berigt, dat gij
wel zijt en dat de zorg die u drukte geweken is . Vertel
mij, bid ik u, ook jets van C o b e t . Deel mij mede, wat
gij van mijn plan zegt, en wat gij mij raadt . Groet Prof.
B a k e en zeg hem, dat 1k zeer naar berigt van hem verlang ; wees vooral overtuig d, dat 1k met opregte verknochtheid steeds blijf
tui obsequentissimus
Van den Brink.
P.S. Nu schiet mij naauwelijks ruimte van papier over
{om u to zeggen, dat mijn adres is : W e e n en, S p i e g e 1g a s s e No . 1104 . De aanwijzingen omtrent E u r i p j d e s zal
1k op een los kattebeltje morgen her invoegen . Eigentlijk
heb 1k nog oneindig veel aan u to schrijven .
N.B. Een paar proeven uit de Hecuba volgens den
bewusten codes . .Hecuba vs . 39 : u &)vovrc o- xi~ a Es1 xa1-
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Voorts, er staat geesn vierde trag edie in den codex,
maar slechts de drie opgeg averse Hecuba, Orestes, Phoenissae .
diet is codex Philol . CXIX van N e s s e 1 .

N ° . 25 .

C . G. COBET AAN BAKHUIZEN VAN DEN BRINK .

Leyden, September 1845 .
Amicissime !

Quod bonum faustum fortunatumque sit 1) ! Diet
ears vrolijk hart, vervuld met de opregtste vriendschap
jegens u, mijn waarde V a n den Brink! schrijf ik u in
haast deze regelen u i t L e y den (w %~v xc l 9-eoi) 2 ) ! Ik heb
u zooveel to vertellen, dat ik er Been tiende g edeelte van
zal kunnen of keuvelen, en omdat men altijd naderhand
hetgeen men heeft laten liggen, houdt voor belangrijker
dan hat g ekozene, weet ik niet r l r p w -ov etc . 3 ) ; in deze
verlegenheid zal ik u eerst een paar woorden schrij van
van mijzelvenn en dan u antwoorden op eenige punters van
uwen rijken brief aan Prof. G e e 1. "A cou a~ 4).
Ik bars gezond, zonder betrekking, mal vrolijk, ontslagen van alle vooruitzichten, maar vol blijde hoop op
mijne to makers uitgaven van A th e n a e u s enz . O qui
complexes et gaudia quanta fuerunt 5) to Leyden en to Zwol,
n zp'a Toil y~cvz~,woc ; 6)! Ik heb kamers gehuurd op hat Rapenburg en lack de gandsche wereld uit, behalve hen, die ik
hoogacht en liefheb . Ik heb ze alien teruggevonden, zooals
ik ze wenschte wader to zien . Fxcepto quod non simul
asses 7),
& po-etii
etc, 8). Gij weet
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Laat hat zijn onder de baste voorteekenen en verwachtingen !
Goede Hemel !
Wat hat eerst . . . (met toespeling op een regal uit H o m e r u s) .
Luister dan .
O wat vreugdevolle ontmoeting en omhelzing !
Bij mijne ouders .
Behalve dat gij er niet bij waart .
loud moed, mijn waarde B a t t u s ! 't ml weldra beter gaan ..

(Ontleend aan Theocritus Idyll . IV 41 .)
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bet en zijt er, hoop ik, van overtuigd . Corpo di Dio, er
ziju bier zoovelen, die u van gandscher harts zijn toegedaan, inter quos etc . 1) ; gij west bet wel .
"Avg "-oi 2), wat hebt gij schatten van kennis
'uvico - i
rwv elg &iio rooDroii 3) .
bijeengezameld, o
Daarom maak ik goons de minste zwarigheid, om er u wat
van of to semen . 1k meet u vooreerst zeggen, dat uw
L a m b e c i u s een prul is in bet waarderen van codices .
1k hob bet altijd vermoed, en uw brief maakt bet uit . Bunt
gij bet met mij eens worden, dat 95 procento van hetgeen
de rommelzoo van Grieksche codices oplevert, prullen zijn
- of niet Zeker j a (een klein weinigje kunt gij afdingen,
maar bet is niet noemenswaardig) . Al wie die nietige vodden
niet kan onderscheiden van de rest, bezit noch vernuft
noch geleerdheid . 1k raak daar jets aan, dat ik nii niet
kan uitwerken ; doe bet zelf.
Laat den codex van E u r i p i d e s maar liggen ; bet geode,
dat hij bevat, heb ik nit Venetie medegebragt, veel rijker
en corrector ; de Marcianus is uit de 12e eeuw en al de
overige zjn prullen in vergelijking . Codices uit de 15e
eeuw zijn bjna altijd tot niets nut dan tot kwakzalverij en
tijdsverspilling, wanneer er oudere bestaan. Bemoel u
nooit met A e s c h yl u s en S o ph o cl e 5 ; zij liggen to Florence, evenals A t h en a e u s to Venetie . Nog lets . Waarom
schrijft gij een scholion of op -rpcrp-&(.'iiovreg?
ri zx1 pr ; etc . Cui bone Staat er jets in, dat wij niet
moisten, of bevat bet jets dat ons gevoel of omen smaak voldoet en streelt Neeia . Ergo - habeant secum serventque
sepulchre 4) . Wat geven wij om T ho m a s Ma g I st e r en
Mos c h op u 1115 Niets . Nooit is eene schooners vrouw afzigtelijker owl wijf geworden dan de Grieksche literatuur Athens-Byzantium ! ro-'
p& .' gezond verstand en smaak
Laat
ze loopen! Lees Pin d a r us
ko' paves rr dro
5)
1) Onder wie, enz .
2) Koning Apollo!
3) Men vindt goon twintig to zamen zoo rijk ale gij . (Ontleend aau
Homerus Odyss . XIV 98 .)
4) Laten zij bet in bun graf medenernen .
5) 't Is een afetand als van hemel en aarde .
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liever met Van den Brink, dan met Moschopulus . Ik
geloof, dat ik zelfs End 1 i c h e r of zij Den keizer boven hem
zou de voorkeur geven .
Ik heb vele palimpsesten gezien
het zijn menigmaal kerkvaders (de nude jufvrouw) die onder
het tweede schrift schuilen : zij verdienen Diet beter. Er bestaan ook in Italie vele onuitgegeven e brieven van P 1 a t o,
S o c r a t e s etc . Bezondig u toch Diet, zelfs aan de gedachte
om ze nit to geven . Noch voor de .Placita philosophorum, noch
voor Gal e n u s, noch voor E u s e b i u s heb ik jets goeds
immer gevonden, hoewel ik vele codices van deze alien heb
: jets dergeopend. Voor de P a r o e m i o g r a p h i bijna Diets
gelijks als wat gij gevonden hebt, heeft L e u t s c h ook uit
Venetie ontvangen . Met dank neemt men er eenige varjanten nit aan, zooals voor uwe plaats uit S t rat t is, waarmede ik geen raad weet : r o ~~ rovpe io i a~wr6v x) .
Welke oratien van D i o bevat uw codex? Zekerlijk
eenige uit de 30 eersten of laatsten ; zoo Diet, is uw codex
oud, zeer oud, en hebt gij reeds e~ne enkele lezing er inn
gevonden, die geen criticus raden konde ? Zoo neen, last
maar liggen .
Ik ben overtuigd uit hetgeen gij schrijft van de codices
van Simplicius, dat Lambecius weder dom geweest is in zijne opg ave van den ouderdom en de waarde
dier boeken . Indien gij Diet op de eerste twee bladzijden eene
of meer lacunae hebt ingevuld gevonden en eenige lezing,
welke niemand had kunnen terugvinden zonder die hulp,
last maar liggen .
In het algemeen, mijn waarde V a n d e n Brink, verkwist uwen tijd Diet aan codices, die Diet zeer oud of zeer
zeldzaam zijn : van de meeste Grieksche classici bestaan
op zijn hoogst drie codices, die verdienen nagezien to worden .
wat baten ons schrijffouten van latere librarii ? Nog meer
walg ik van de Tapc zop&w-sts 2) van latere lezers .
Met alle refit, helaas, bespot men ons ; het is alsof men
het er op heeft toegelegd, om alle gezond natuurlijk verstand en smack to verdelgen ; zoo dwaas behandelt men de
1)
2)

Maar met zoeken is het to vinden .
Slechte correcties .
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kunst, quae a primario, quod in judican.do cernitur, muuere,
critica appellatur 1). - Basta .
Niemand gevoelt zoo goed als ik, hoe gij to moede
zijt onder die uilskuikens, zonder boeken . iloeveel gelukkiger
was ik to 1lenetie ! Alle boeken en codices nam ik mede
naar huffs zonder dat men ze zelfs aanteekende, en 1k was
er dagelijks 10 urea mede bezig ; voor de rest was het juist
als to Weenen . De bibliotheek wordt bezocht door schooljongens oni de vertalingen en door lezers van couranten
en verzen. Niemand kept daar Grieksch dan in het bijzijn
van onkundigen ; trouwens dan verstaan ze Boheemsch ook,
vermoed 1k .
1k heb gees
p a p i e r meer . Hoe jammer! 1k heb
nog zooveel stof en lust u to schrijven . Eene volgende keer
wat uitvoeriger .
Gij kunt simmer den cooed en de opgeruimdheid verliezen ; want gij zijt er van verzekerd, dat gij de genegenheid en achting en zelfs i nv
2 ) de bewondering verworven hebt van vele zelfstandige menschen en bevoegde
regters.
Addio!
t.t.
Cobet .

N° 26 . J . GEEL AAN BAKHUIZEN VAN DEN BRINK.

Leycten, 18 September 1845 .

Uwe hartelijke belangstelling, optime! eischt, dat ik
u v~5 ~r alles goed berigt geef omtrent mijne lieve patient .
Hare ziekte wijkt langzamerhand, en het is to voorzien,
dat zij in den loop van den aanstaanden winter geheel herstellen zal . Dit geeft mij, na veel treurige gewaarwordingen,
cooed en nieuwe kracht, en de terngkomst van C o b e t is
een heerlijk prophylacticum tegen het inzakken . Hij is
1) Be kunst, die naar hares acrd en oorsprong kritiek (oordeelkunet) wordt genoemd .
2) Bij Jupiter!

4 40 -razend vrolijk en opgewonden : zijn ingeslotenn briefje 1) geeft
er eenig denkbeeld van . Hoe opg eruimder hij is, des to meer
Grieksch komt er voor den dag . Zijn antwoorden op uwe
vragen (die hij ook bet best beantwoorden kon) zijn apodietisch ; maar gij kunt ze gerust vertrouwen . Hij kept diesn
heelers boel op zijn duim .
Wat m ij nog to behandelen overblijft, is de vraag van
uwen Franschman near brieven van beroemde Mathematics .
1k wou, dat ik al de kracht van de Cobetiaansche verzekering bezat, om uwen Franschman to beduiden, dat bet
oordeel van zijn Franschen over U y l e n b r o e k onregtvaardig en ondankbaar is . De brieven van H u y g e n s,
H S p i t a 1, L e i b n i z en anderen kunnen niet getrouwer
afgeschreven en afgedrukt worden den hij gedaan heeft,
en ik herinner mij, dat U y l e n b r o e k klaag de over de
recensie van B jot 2) inn bet Journal des Savants, waarin de
notes van U y l e n b r o e k, die niemand van hem had mogenn
eischen, pedant becritiseerd wares . 1k reken gerust, dat
die heeren niet behoeven over to werken, wet onze arms
vriend reeds gedaan heeft . Maar ik most eerst near de
Bibliotheek, eer ik een pertinent antwoord geven ken over
den rest . Daarvoor last ik bet overige van deze paging
in blaneo.
Het resultant van inijn nakijken is, dat de brieven van
Mathematics hoofdzakelijk schuilen in bet Legatum Hugenianum, en dat men slechts onze gedrukte Catalog us heeft
na to slaan p . 351 sqq. en de voorrede van U y le n b r o e k .
Wij bezitten vele brieven van geleerden, maar meest van
philologen . Er schuilt welligt bier en dear een vau een
Mathematicus ; maar dat zal niet veel to beduiden hebben .
1k geloof wel, dat bet de moeite loont, onze dingen to
komen bekijken.
Wanneer gij dezen ontvangt, hebt gij zeker reeds berigt
door den beer V an He e s, dat uwe zaak 3) zoo slecht niet
1) Hiervoor afgedrukt onder No . 25 .
2) J . B . B i o t , redacteur van bet Journal des Savants (geb . 1774) .
3) Nam, de questie over de aanbeveling der regeering in zake bet
archiefonderzoek .

44 1 staat, ads gij in een verbolgen humeur vermoedt . 1k twijfel
niet, of het zal goed afloopen, en gij zult in de Weener
archieven kunnen onderduiken . Het is eene mooije task,
B a k h u i z e n, en gij kunt verzekerd zjn, dat men, wat gij
leveren zult, met graagte bereid is to ontvangen . De bewondering van uwe recensie 1 ) is algemeen. Voor mij, die
maar middelmatige kennis van onze geschiedenis heb, gaat
gij meestal wat diep ; maar ik kan toch de methode ewer
critiek riagaan : en die is rnijns erachtens (zegt S i e g enb e e k) zooals G r o en en V an Hall ze niet kunnen bereiken . Mij dunkt, dat gij en passant aan G r o en getoond
hebt, dat hij met zijne Correspondance nog oneiridig meer
had kunnen uitrigten dan hij gedaan heeft . ,,Quidquid
tangit, lumine ingenii sui coliustrat" 2) . Pit heb ik in eene
noot op de Phoemissae geschreven, toes ik iets uit uwe
recensie van mijne Dionea aanhaalde . 1k hoop binnen
kort aan het drukken to gaan, zoo C o b e t iniprimcttur op
inijn Mss . zet ; want hij heeft het thans in handen . 1k
beken, dat mijn commentaries begonnen is uit polemiek tegen
H e r m a n n 3), en om V ale ken a e r tegen dezen gefeierten
man to handhaven . ,,Het is bijna de moeite nieb waard",
zegt C o b e t, die meent dat Her m an n, zeifs in Duitschland, uitgediend heeft . Z66 ver heb ik het nog niet gebragt . Maar met den n-6f2oc 4 ) tegen H e r m a n n en de yindicatie van V al c k e n a e r kan ik niet volstaan, zoo ik niet
iets dragelijks over de menigte moeijelijkheden der Phoenissae
e proprio sine voor den dag weet to brengen . En her
komt het misselijke van een commentaries perpetu us . Maar
basta hiervan : pr pc-o's-&c x
ri 5 . Kon het eenmaal
m on d e lij k ziju! 11w plan, mu wat digter bij onze grenzen
to komen, en het oogmerk, dat u drijft, is heerlijk. Gij zijt
geroepen, om een oog op onze literatuur to houden . Gij
k nut het beter dan ik, en gij hebt nog de voile kracht en
1) Over V a n H a 11' s Hendrick van Brederode .
2) Zie E u r i p i d i s Phoeni.sae, ed . Geel, ad vs . 526, p . 130 .
3) Zie hiervoor p. 234 .
4) Oorlog .
5) Daurover later.
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frischheid der jeugd. 1k ben nu het laatste stadium van
mijn w e r k z a a m levee ingetreden : als ik flog een paar plannetjes, na mijne Phoenissae, afwerk, zal het wel wezen .
Begin maar, to Weenen, met een boek, dat mij daar zoo
even ter bezigtiging gezonden wordt : De Ondergang der
eerste wereld, uitgegeven door D'A c o s t a, met een inleiding 1) .
Zijn hoofdplan is, uit de diepe motivering vann het fragment het geheele plan to ontdekken . 1k geloof, dat het
een opmerkelij k boek zal worden (nu nog maar 2 zan gen)
en ewe aaudacht en critiek waardig . Zorg, dat niemand
dan g ij het in de Gids recensere ! Als ik het boek daar
zoo aanzie, komt er een halve lust bij inij op, oat het z elf
to doers ; maar ik moet en z a 1 het niet doers . 1k kan met
het hooggestemde, opgewondene christelijke niet teregt ; en
ik gevoel mij niet in $tact om to onderscheiden, hoe veel
hart er bij B i l d e r d ij k' s christelijke vroomheid en vroome
christelijkheid was, en hoeveel er van dat alles op rekening
komt van zijne poetische opvatting . Hoe D' A c o s t a het
opneemt, kunt gij gissen . G ij moet dit eens behandelen, zoo
mooi en zoo snugger als gij maar kunt . Gij hebt G r o e n
met zijn systems zoo heerlijk op zijn plaats (ik had haast
: doe het B i l d e r d ij k en
gezegd „te kakken") genet
D'Acosta 66k eens!
Gij schijnt in het groote Weenen Prof . E e i n w a r d t 2)
en mevrouw, en dochter met hare vies onnoozele kinderen,
itiet ontmoet to hebben . 1k denk, dat hij flu op zijn terugtogt is . Intusschen moet hij 1° . November nit zijn huffs
vertrekkeu, en hij weet nog niet waar hij intrekken zal
met familie, huisraad en groote mooije bibliotheek ! Pat
heet ik op zijn 71ste jaar de zorgen der aardsche zaken
ligt tellers !
1k heb wezenlijk ewe brieven aan Prof . B (a k e) als
tevens a an m ij geschreven beschouwd, mij n beste B r i n k i!
1) Is. D a Cost a' s boek, Bilde-rdvjk's epos o f de v &f bestaande
zangen van den Ondergang der eerste wereld, verscheen to Leeuwarden
in 1847 ; de voorrede is echter gedagteekend Junij 1845 .
2) C . G . C . R e i an w a r d t, oom van Mevr . Gee 1, hoogleeraar in de
kruidkunde to Leiden (t 1854) .

- 4 43 Waartoe zou ik het groote punt uwer apologia 1) weder aanraken? Het is tusschen u en B (a k e) afgehandeld . D an
b a a r h ci d houdt u vast . Er is ougetwijfeld jets edels hierin :
gij zult zeif overwegen, of gij haar die u 1 i e f he e ft, op den
dour met die dankbaarheid gel u k k i g k u n t m a ken . 1k
kan mij wel in owe weifeling verplaatsen : ook mij zou de
toepassiug der spreuk moeijelijk vallen : ,,beter ten halve
gekeerd" etc .
B a k e heeft de doodeude vermoeijenis van het staatsexamen 2) in Den Haag afgespoeld in het Emser bad, en hij
is retremp teruggekeerd, vol levenskracht en moed . Hood
de owe ook levendig! Wat gij n u ondervindt, ohm mcminisse juvabit 3) . Gij weet al, dat S t u fk en 4) onze philosophische catheder zal vullen . Men zegt, dat Sire, zoo dikwijls dat
apropos met hem aangeroerd werd, uitriep : ,,Keen doming !
keen domin !" en wie hem dat diepe inzigt bezorgd had,
wist niemand ; want het lag niet op den bodem van een
champagne-glas! Hoewel uw hart bekneld is,
xr' i
q; 'i s 5), begeer echter niet ,,te
sterven"! Zoo er eenige profetie in mij (is), zoudt gij dwaas
doer . Alles z a 1 teregt komen . Hood moed! en, al is dit
thans de eenigste en wat zwakke steun, hood u aan de
onveranderlijke genegenheid uwer vrienden vast . Behoor
ik er niet toe
Tuus Geelius .
Up.si'o

G

o&pzoir

zcl

oq-i

1) Over zijne verhouding tot Mejufir . To us saint : zie hiervoor p .49 vig.
2) Dat bij Kon . Besluit van 23 Mei 1845 ingesteld en voor de
eerste inaal in de maand Augustus afgenomen was .
3) Dc herinnering zal later aangenaam zijn .
4) J . H . Stufcken, hoogleeraar in de wijsbegeerte to Leiden,
1846-1871 .
5) Wensohende al ware het maar den rook to zien, die van uw
eigen land opetijgt . (Ontleend aan Odyss . 158 .)

GEHEIME ONDERHANDELINGEN VAN
JOHAN DE WIlT MET FRANKRIJK IN 1672?
DOOK

Dr . N. JA.PIKSE.

Het plan om Prins Will e m III to huldigen heeft
in den laatsten tijd een levendige polemiek doen ontstaan .
Daarin zijn twee kwesties op den voorgrond g ekomen, die
beide het jaar 1672 betreffen : de aard van de geheime
onderhandelingen van den Prins van Oranje met zijn oom,
den koning van Engeland ; de omstandigheden, waaronder
de moord op de gebroeders D e W i t t plaats had . In elk
geval de laatstgenoemde deter beide controversen schijnt
mij n og niet als afg edaan to mog en worden beschouwd .
Maar er is flog een derde kwestie, het jaar 1672 betreffende, die ook wel verdient besproken to worden . Zij
betreft J o h a n d e W i t t en is dus niet actueel, want het
oprichten van een standbeeld voor dezen staatsman is niet
aan de orde. Maar wat flu niet is, zou over eenigen tijd
kunnen komen en voor dit geval zou het misschien goed
blijken to zijn, dat we het onderwerp, dat ik bedoel, op
kalme wijze behandelen, vddrdat voor- of tegenstanders van
een standbeeld er van hun standpunt over spreken. Stellig
zou het in een dergelijk debat opgeworpen worden, indien
tenminste alle handelingen van D e W i t t dan evenn nauwkeurig onderzocht werden, als dit met verschillende niet
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handelingen van W ill em III gesehied is .
Be vraag is deze : heeft B e Wit t in de tweede heift van
Juli 1672 getracht geheime onderhandelingen over vrede met
Frankrijk aan to knoopen Of met andere woorden : ligt er
eenige waarheid in de beschuidiging van verraderlijke verstandhouding met Lo d e w ij k X I IT, die den raadpensionaris bij
monde en in geschrifte in dien tijd en ook nog wel later
ten laste gelegd is, al overdreven de beschuldigers vast
door to spreken van het verkocht zijn van ,,den witten en den
grooteu duivel" aan den landsvijand? Ret verband tusschen
deze beide vragen is near mijue meening onverbrekelijk .
Gesteld, B e Wit t heeft werkelijk in Juli zich met Frankrijk
in verbinding trachten to stellen om zoo vrede to bewerken,
den zou staatsrechterlijk zijne handelwijze misschien to
verdedigen zijn, want D e W i t t was tot 4 Augustus, ten
minste in naam, raadpensionaris en als zoodanig bezat hij
grooten invloed op het beleid van de buitenlandsche zaken
der Republiek . Maar moreel zou een dergeiijk optreden
geheel anders beschouwd dienen to worden : immers, na
's Prinsen verheffing tot de waardigheden zijner voorouders
in hat begin van Juli, was ID e Wi t t' s aanzien tear stark
afgenomen ; hij genoot daarna in geen enkel opzicht hat
vertrouwen meer van hat yolk, dat hem noon bijzonder
genegen geweest was, en evenmin had hij meer hat voile
vertrouwen van de Staten, die juist door den Prins to verheffen, getoond hadden er de noodzakelijkheid van in to
zien, dat met de maximes der zoogenoemde Loevesteinsche
factie gebroken ward . Will em III daarentegen was de
man, op wien bijna alley hoop om den oorlog nog tot een
zoo goad mogelijk einde to brengen gevestigd was . Daarom
zou een vergelijking van onderhandelingen, in hat midden
van Juli door B e W i t t met Frankrijk aangeknoopt, met
die, door W iii em I II met Engeland gevoerd, niet tot
een zelfde oordeel molten leiden . Bit wordt onmiddellijk
duidelijk, wanneer we ons de omstandigheden herinneren .
In Juni hadden de Staten-Generaal gezanten afgevaardigd
near L o d e w ij k X I V en near K are I II . Bit had weidra
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geleid tot het bekend worden van zeer hooge voorwaarden,
eerst door Frankrijk alleen, later, na het verdrag van
Heeswijk, door de beide landen gesteld . Deze voorwaarden
waren 21 Juli door de Staten-Generaal verworpen, maar
daarom brak Will e m III zijne in het begin van Juli
met zijn oom begonnen geheime onderhandelingen niet af .
Tot deze handeling was hij niet door de Staten gemachtigd,
maar, zooals F ruin 1) terecht heeft opg emerkt, hij kon
hopen er, zoo noodig, machtiging toe to zull en verkrijgen ;
een paar dagen na zijne verheff.ng reeds hadden de Staten
zelf hem gemengd in de toen met B u c kin g ham en
A r l i n g t o n op hunne doorreis naar l3eeswijk gehouden
besprekingen 2) . Heeft D e W i t t na het bekend worden
der Heeswijksche voorwaarden in het geheim met Frankrijk
onderhandeld, dan zou ook hij dit ongemachtigd gedaan
hebben . Maar voor hem moest bij de toenmalige omstandigheden de hoop om zoo noodig gemachtigd to worden uiterst
gering zijn. Een poging van hem om vrede met Frankrijk
to bewerken zou als niet anders beschouwd kunnen worden
dan als een poging om, tegen den zeer stellig uitgedrukten
volkswil in, eigen aanzien to herstellen door middel eener
vreemde mogendheid, die steeds de Witten-partij beschermd
had. Dit zou niet alleen een zeer ergerlijke partijdaad, het
zou meer dan dat geweest zijn --- en daarom verdient deze
voor D e W i t t zoo ernstige zaak een afzonderlijk onderzoek .
De reden, waarom een instructie tegen hem geopend
moet worden, vinden we in een Fransche brieven-uitg ave .
In de Nederlandsche bronnen, voorzoover die mij bekend
zijn, heb ik geen enkel gegeven kunnen vinden, dat de
Fransche documenten ondersteunt. Dit maakt de instructie
niet overbodig, want de mog elij kheid bestaat, dat aan
Nederlandsche zijde bij hooge uitzondering strikte geheimhouding in acht genomen is . Toch wil ik niet nalaten
alvast op to merken, dat, indien D e W i t t schuldig is,
het toch vreemd schijnt, dat noch Pie t e r d e G r o o t inn
zijne brieven aan W i c q u e fort, waarin het verleden
1) Verspreide Geschriften, IV, blz . 349 .
2) Notulen Hop en V iv i e n (ed . Historisch Genootschap), blz . 180 .

meermalen sang eroerd wordt, noch W i e quo fort zeif in
zijne bekende geschiedwerken, met een en.kel woord zinspelenn op eenn poging vann hun beider vrieud om flog op
hot laatste oog enblik zijne partij to redden.
De Fransche berichten schijnen op hot eerste gezicht
positief genoeg . Zij zijn gesehreven door denn hertog D e
L u x e m b our g, sedert hot begin van Juli opperbevelhebber
over de Fransehe troepen in Utrecht, aan L o u v o i s, den
Fran schen secretaris van staat voor oorlogszaken . Reeds
in hot midden der achttiende eeuw word de correspondentie van doze beiden nit hot jaar 1672 voor eon groot gedeelte
uitgegeven met eon aan tal andere beseheiden in eon work,
dat tot hoofdtitol heeft : „Campagne de Hollande en 1672
sons les ordres de Mr. le due de Luxembourg" 1) ; enkele van
h unne brieven vindt men ook in Griffet's „Recueil de Lettres
pour servir d'~claircissomont a l'histoire militaire du regne
de Louis XIV" 2), eerste deel . Beide doze verzamelingen
zijn in. Den Haag gedrukt, maar hebben flog weinig de
aandacht onzer historici getrokken ; die berichten, die op
ons onderwerp betrekking hebben, iota moor dan de overige .
Zij worden, voorzoover ik hob kunnen nagaan, hot eerst
gesignaleerd door T y d e man in zijne Ophelderingen en
Bij voegselen op Bud 1 e r d ij k's Gesehiedenis des Vaderlands 3) .
Hij deelt de voor ons doel belangrij ke passages, zooals hij
ze vond in de „Campagne de Hollande", woordelijk mode,
zonder or veel commentaar aan vast to knoopen ; in elk
geval geeft hij Been blijk aan de betrouwbaarheid onzer
berichten getwijfeld to hebben . Evenmin twijfelt S i r t e m a
v a n G r o v e s t i n s, die de brieven gebru ikte en voor eon
kleinere verhandeling : „Guillaume III d~fenseur et soutien
de l'independance de l'Europe contre la puissance do Louis
XIV" en voor zijn moor beken .d, uitvoerig work : „Guillaume
III et Louis XIV" : hij valt den raadpensionaris om zijne
geheime onderhandelingen zeer heftig aan, noem t hem
conduit eon „verrader" ; ofschoon hij hot betreurt, dat D e
1) La Haye, 1759,
2) La Hay e, 1760 .
3) Peel X, biz. 228 en vig .
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Wit t op zulk eeu ellendige wijze vermoord wend, had hij hem
om zijn hoogverraad wel een doodvonn.is gegund, mits door
een bevoegd rechter uitgesproken 1) . Naar aanleiding van
de eerstgenoemde verhandeling bracht H . J, v a n d e n
H e i m een protest in in een gedeelte van een Gidsartikel
van 1851 2) : op grond van D e W i t i s persoonlijkheid en
op grond van de onvoldoendheid van L u x e m b o u r g' s
berichten, die hij echter niet alle kende, sprak hij D e
W i t t van het hem ten 1 aste gelegde vrij . S i r t e m a v a n
G r o v e s tin s handhaafde echter zijue beschuldiging in zijn
later versehenen, grooter werk . L e f e v r e P o n t a l i s,
wiens biografie nog altijd als de beste geldt, die er over
D e Wit t geschreven is, kan van zijn held een dergelijke
handelwijze in 't geheel niet gelooven : hij ontkent de betrouwbaarheid van L u x e m b o u r g' s berichten, meenende,
dat die betrekking hebben op „un complot, sinon invent,
du moms exager~ a plaisir par Luxembourg" 3) ; hij vergeet
echter bewijzen voor zijue meening to geven : de mededeeling, dat er zooveel onjuistheden in de brieven van den
opperbevelhebber to Utrecht voorkomen, is uiet afdoende,
al is het waar, dat L o u v o i s hem aangespoord had apes
to melden, „quelque peu de fondement qu'ayent les afFaires
que l'on vows propose". Het oordeel van L e f e v r e P on t a 1 i s wordt in hoofdzaak onderschreven door professor
B 1 o k in zijue Geschiedenis van het Nederlandsche Yolk 4),
waar hij zegt, dat D e Wit t zich onthield „van alle geheim verzet tegen het toenemend g ezag van den Prins,
waaraan sommige zijner vrienden werkelijk schuldig waren" ;
ook hier wordt dus schuld van D e W i t t ontkend, maar de
betrouwbaarheid der berichten niet geheel verworpen . De
laatste schrijver, die van L u x e m b our g' s brieven gebruik
heeft gemaakt, is de heer D e S g u r, bekend door verschillende behandelingen over den „nainn bossu", die in
boekvorm of in artikelen van de Revue des deux Mondes
1)
2)
3)
4)

Guillaume III et Louis XIV, II, p . 402 et s v.
Gids, 1851, blz. 301 vlg.
Tome II, p . 471 et sv .
Deel V, blz . 285 .

449 verschenen zijn . Een daarvan, in 1902 afzonderlijk uitgegeven en getiteld : ,,le marcha1 de Luxembourg et le
Prince d'Oraiige (1672-1678)", is voor ons van belang . Wij
moeten bij dezen schrijver jets langer stilstaan dan bij de
eerstgenoemden, omdat hij L u x e m b our g' s berichten
vermeerderd heeft met een enkel, dat tot nog toe onbekend
was 1) en voor ons onderwerp van belang is, maar vooral,
omdat hij uit de brieven van zijn held bet eerst de voile
meat genomen heeft . De beer D e S e g u r is een historicus,
die zich veel moeite geeft om een aantal berichten to veramelen over bet onderwerp, dat hij gaat behandelen ; hij
werkt die daarna uit op een boeiende wijze, beschikkend
over een prettigen stiji, zooals een echt Franschman betaamt .
Hij is een man van een royale opvatting, die zich niet
an gstvallig tot ziju onderwerp bepaalt, vooral niet, waar
hij de gelegenheid heeft een of andere treffende gebeurtenis
to beschrijven . filet tragisch moordtooneel van den 2Osten
Augustus 1672 wordt in den breede verhaald, ofschoon bet
in elk geval met de verhouding van Will e m I I I en
Luxembourg weinig heeft nit to staan . Onze schrijver is
wel in staat zoo'n verhaal in hoofdtrekken j uist to doen,
inaar overigens kunnen wj hem meermalen op een ernstige
foot betrappen ; hot ontbreekt hem aan werkelijk inzicht
in onze geschiedenis, die hij uit Nederlandsche literatuur
in hot geheel niet, uit Fransche werken, die over onze
geschiedenis van dezen tijd handelen, slechts vluchtig
bestudeerd heeft . Zijn oordeel over den Prins is in bet
algemeen zeer ongunstig en daarom, naar mijne meening,
tevens oubillijk ; hij miskent bet hoogere ideaal, dat den
Prins geleid heeft, geheel, neemt hem 't liefst van zijne
wondbare zijde . Over do persoon van D e Wit t blijft hij
bij enkele algemeenheden, voornamelijk aan T e m plo
ontleend . Hij komt er in bet geheel niet toe zich of to
vrageu, of D e W i t t er de man naar was om zich onder
do ornstandigheden van midden Juli 1672 in geheime
U N . 1 . Luxembourg's brief' aan C o l b e r t van (22) Juli 1672, tap .,
p . 107 . Een dergelijk bericbt van L u x einbourg moet ook aan L o u v o i s
geaouden zijn blijkens dims antwoord van 24 Juli (zie beneden) .
0 1: . VI 6
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onderhandelingen met Frankrijk in to laten. Blijkbaar
heeft hij die omstandigheden ook niet in den breede bestudeerd : van de vroegere onderhandelingen der Staten
met L o d e w ij k X I V maakt hij zoo goed als geese melding ;
zijn voornaamste zegsman had hem daarvan dan ook niet
op de hoogte gebracht, omdat doze er zelf niet dan zeer
terloops van spreekt : hij was pas in Utrecht gekomen,
then de onderhandelingen daar afgeloopen waren . Het
her gezegde is voldoende om ons er van to weerhouden
den heer D e S e g u r als autoriteit to beschouwen, wanneer
hij een onderwerp behandelt, dat kennis van de Nederlandsche geschiedenis vereischt .
Zijne voorstelling van D e Wit i s optreden om vrede
to be werken, ontleend aan Luxembourg's brieven, is in het
kort de volgende 1) : er waren hier to laude twee partijen ;
de eerste, de „gens mod~res" of ook wel „honnetes gens"
genoemd, waartoe de magistrates, de ,,bon s bourgeois",
de kooplieden, in een woord alien „qui out pigeon sur rue
et possedent du biers au soleil", behooren, reikhalst naar
rust en acht vrede met Frankrijk het allereerst noodige om
hiertoe to geraken ; de andere, gevormd door de „populace,
fort m~chante et en tres grand sombre daps ce pays"
zooals Luxembourg zegt
door de wel niet talrij ke, maar
zeer actieve militaire partij en door de meeste predikanten, die
veel invloed hebben, wil den strijd tot het uiterste voortzetten .
Het hoofd van elk dezer partijen is een der beide groote
manners, die Nederland then bezat,
en tusschen dezen,
den Pries en D e Wit t, ontstaat na de verheffing van den
eersten een conflict, dat met iederen dag een scherperen
vorm aanneemt. Een der phases van dezen strijd flu is,
dat D e Wit t zich wendt tot L u x e m b our g door middel van
een intiemen vriend, die den Franschen opperbevelhebber
to Utrecht in diep geheim een bezoek komt brengen, om
dezen „les desirs du vieil homme d'Etat," d .i . D e W i t t,
mede to deelen . Deze wenschen dan zijn, dat Holland
vrede shiite en zich daarna nauw met Frankrijk verbinde
1)

P . 95 et sy .

- 451
,,et mAme daps un engagement de n'eu pouvoir j amais abandonner les intrts, sans en avoir aucun qui put Mre conjoint avec ceux d'Angleterre" ; wil Lo d e w ij k X I V D e
W itt s partij daarin steunen, dan zou zij de bovenhand
kunuen herwinnen . Lu xe m b o u r g hield zich zees gereserveerd, maar haastte zich zijne ontmoeting aan L o u v o i s to
melden . De op die wijze toegestoken hand werd door de
Fran sche regeering gereedelijk aangenomen : Lo d e w ij k
X I V, zoo berichtte zijn minister van oorlog reeds 24 Juli,
twee dagen na het afzenden van L u x em b o u r g's mededeeling 1), is zeer genegen D e Wit t s ,,slechte gedrag" bedoeld is diens politiek in zake de triple-alliantie - to
vergeten en zal hem gaarne zien ,,remonter sur sa
maar op voorwaarde, dat hij eerst aan Frankrijk een voordeeligen vrede versehaffe en tevens aan Engeland, ,,quoique
daps la suite Sa Majest fut bien aise que la Hollande no
gardftt aucune dpendauce de l'Angleterre" . Wil D e Wit t
„parley ou envoyer quelqu' un avec qui l'on puisse parley
clairement," dan zal hij goed ontvangen warden, en hij kan
verzekerd zijn, dat niem and er kennis van zal krijgen .
L u x e m b o u r g heeft er voor gezorgd, dat deze aanmoedigirig den ,,vriend" gewerd 2). Deze zond daarop een niet
nader omschreven ,,iemand" aan eon neef van D e Wit t 3).
Noch van

dezen iteef noch van

D e V i t t kwam verder

eenig antwoord. Tot zoover loopen do voor den raadpensionaris het meest bezwarend schijnende berichten ; enkele
andere komen later ter sprake .
Ret is in de eerste plaats noodig de verhouding der
partijen, zooals L u x e m b o u r g en in een memorie ook
S to p p a, do Fransche gouverneur to Tjtrecht, 4 ) beiden
1) Deze in Luxembourg's bovengenoemden brief van 22 Juli .
Lo u v oi s' antwoord van 24 Juli in : Campagne de ilollande, p . 104 ; Recueil,
1, p . 227, waar de datum 4 Juli een drukfout is .
2) Luxembourg aan Louvois 27 Juli 1672, uecueil, I,p .117 . De
tekst in Campagne de Hollande, p . 114, dien Sgur volgt, is gedeeltelijk
bedorven .
3) Campagne, p . 116 . Sigur, p . 109, verknoeit deze plaats door to zeggen,
dat ,,un cousin de Mr, de Witt" aan dezen gezonden werd .
4) Campagne, p . 118 .
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zonder twijfel voorgelicht door een der lieden, met wie zij
to Utrecht in aanraking kwamen, ores die teekenen, reader
to beschouwen . De onwillekeurig opkomende vergelijking
van deze tegenstelling van twee scherp ornlijnde partijen,
waartoe bepaalde klassen van de bevolking van een land
behooren, met befaamde antitheses van onzen tijd, spoortons van zelf aann tot voorzichtigheid . Gaat men de grenzen
ernstig zoeken, dan blij ken deze lang niet zoo duidelij k
afgebakend, als de outwerpers, in dagen van min of moor
hevigen strijd levende, ze meenen to zien . Eenige waarheid
kan men echter aan de tegenstelling, zooals de Fransche
opperbevelhebber die formuleert, niet ontzeggen : W i c q u efort 1), sprekende van de volksbewegingen in bijna alle
Hollandsehe steden in den zomer van 1672, zegt, dat er
„lieden wares, die, een vreemde overheersching minder
onverdraaglijk achtende dan anarchie of een daarmede
gelijkwaardige gepeupelheerschappij, liever Frankrijk's souvereiniteit zouden hebben erkend dan to blij ven blootg esteld
aan de onbeschaamdheid van hot oproerig canaille" . Onder
die lieden zijn gewis wel enkele van Luxembourg's „boos
bourgeois" to verstaan, maar daarom wares nog niet al deze

zbb vredelievend. Of behoorden die regenten, voornamelijk
in Amsterdam to zoeken, die inn de benarde dagen van Juni
en Juli groote kordaatheid toonden en niet vann overgave
wildeu weten, tot hot gepeupel ? En moot men C a s p a r
F a gel, die van den beginne of stork tegen alle onderhandelingen geijverd heeft, niet tot de goede magistrates
rekenen ? Wat to zeggen van de Amsterdamsche kooplieden,
die volgens een op de hours gemaakte afspraak zich naar
de schermschool begeven „omme de heeren collenellen, die
daer souden komen
aen to spreken, gelijk gescbiedde in
't byzijn van wel 200 burgeren", terwijl ze er op aandrongen,
dat de maatregelen tot verdediging der stad verscherpt
zouden worden 2) ?
1) Histoire des Provinces-Unies (ed . Leafing et Chaffs van Buren),
IV, p . 505 ; cf. Mdmoire sur la guerre faite aux Provinces-Unies en l'annee
1672 (ed. Wijnne, Bijdr, en Med, list . Gen ., XI), p, 192 .
2) Bij dr, en Med . list . Gen ., VIII, blz. 54.
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Met voile recht wijzen we de scherpe antithese, in
de Fransche bericateu medegedeeld, af . Evenzoo verwerpen
we de bewaring, die de beer D e S e g u r uit L u x e mb o u r g 's brieven abstraheert, van een na 's Prinsen verhef ng tusschen Oran j e en D o Wit t ontstaand conflict .
Wij weten, dat dit conflict er reeds lang voor 1672 was
en dat er reeds lang twee partijen van Oranjegezindenn en
Wittianen bestonden . Nu zou wel niemand in ernst kunnen
volhouden, dat de Oranje-aanhang zou zijn bijeen to brengen
onder hot flog al vag e beg rip van ,,gepeupel, plus de milien evenmin, dat alle magitairen en de predikanten.",
straten, gezeten burgers en kooplieden onder „koning"
J o h a n's vleugelen eon toevlucht gezocht hadden, - maar
omdat er ook bier eon zekere overeenkom st van den feitelijken toestand met L u x e m b our g 's antithese niet to
miskennen valt, is de mog elij kheid niet uitgesloten, dat
L u x e m b o u r g, hoewel dan onbewust, eigenlijk doze partijen voor den geest hebben gestaan . Zouden wij hem in
dit geval gelijk mogen geven :' M.a.w.
waren diegenen,
aanhangers
rekent,
die rnen gewoonlijk onder D e Wit i s
moor vredelievend g ezind dan diegenen, die Prinsg ezind
beaten? Ozn die vra,ag, die voor ons doel van veal belang
is, to beantwcoorden, wil ik eenigszins omstandig mededeelen,
hoe de Staten in Juni tot bet aanknoopen van onderhandelingen gekomen zijn, voor,
al, omdat dit tot flog toe onvoldoende bekend is .
De tijding van hot doordringen der Franschen in de
Betuwe kwam waarschijnlijk in den nacht van 12 op 13
Juni in Den Haag aan 1). Op den 13den Juni warden toen
in de Staten van Holland belangrijke taken behandeld,
waarvan de resolution en gedeeltelijk wel, gedeeltelijk niet
uitgegeven particuliere Notulen ons eon indruk kunnen
geven . Er word onmiddeliijk besloten de landsgelden naar
de wisselbank van Amsterdam over to brengen en de
11 12 Juni 's oehtenth was bet gebeurd . De gedeputeerden to
velde schreven uit Zutfen, nadat de maatregelen om bet lager op to broken
genomen waren . (D e J o n g e, Verb, en Onuitg . Stukken, II, blz . 41 ; of.
Wicquefort, t .a p ., TV ., p . 420) .
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kanonnen nit het Delftsche magazijn naar Amsterdam te
verschepen . Beraadslagingen hadden plaats over de wenschelijkheid om de belangrijkste staatscolleges tevens daarheen
to verplaatsen . Deze feiten wijzen er op, dat er een sterke
strooming was onder de leden om zich tot het uiterste to
verdedigen in de stad, die daartoe het best gelegen was .
Maar er werd ook een voorstel gedaan, waaruit niet zooveel
moed spreekt . Tiadens de beraadslaging over de verplaatsing van den „series imperii", verklaarde Leiden zich
dienaangaande „ongequalificeert", maar tegelijkertijd stelde
de gedeputeerde van deze stad voor om een gezantschap
naar Engeland to zenden . Alleen Gorkum steunde dit
advies . De meeste leden, die aanwezig waren, spraken van
„houden soo langh als kan". Jets later werd onder meer
gerapporteerd, dat ter Staten-Generaal voorgesteld was
een brief door F a gel aan B o r e e 1, den gezant in Engeland,
to doers schrijven om op het gevaar, dat Nederland bedreigde „om overheert to worden", to wijzen en aan de
Engelsche regeering voor to houden, „hoeveel Spangne en
Engelant daeraen gelegen is, dat Vrankrijck geen meester
went" ; de Staten zouden zich verder bereid verklaren een
buitengewoon gezantschap to zenden, zoo dit aan K are 1 II
aangenaam was . De Staten van Holland vereenigden zich
hiermede, zonder dat van het m aken van bezwaren blijkt .
Tevens werd opnieuw voorgesteld, of men niet iemand uit
de regeering naar Engeland diende to zenden om den inhoud der missive nnder aan K a r e 1 II voor to houden . 1)
Den avond van 13 Juni was de zaak reeds jets verder gevorderd. Toen werd g esproken over het afvaardigen van den
heer van D ij k v e 1 t naar Engeland, maar men wilde toch
den brief vooraf laten gaan . De meeste leden vereenigden
zich hiermede ; alleen Hoorn, Medemblik en Purmerend
verklaarden zich tegen elken vredesstap, wilden liever „'t
uytterste wagers, tot beste van 't lant" . Maar Leiden had
ondertusschen een nieuw voorstel gedaan en wel om ook
Frankrijk ,,in den arm to nemen" . Rotterdam ondersteunde
1) Notulen Hop en Vivien 110 vg .
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dit, wilde Frankrijk gaan ,,adoreren", wat bier wel dient
opgevat to wordeu in do letterlijke beteekenis van bet woord .
De stemming was dus 's avonds veel minder hoog dan
's ochtends . Den volgenden dag won de vredesbeweging al
meer veld . Na den middag kwam in behandeling de vraag om
,,last to versoecken aan de principalen omme absolute maclit
to molten hebben, oinme de besendinge to doers, aen beyde de
potentaten als Vranckrijk ende Engelandt" . Besloten wend,
dat gedeputeerden naar huffs zouden gaan om advies to
vragen, waarna ze 18 Juni opnieuw to Amsterdam zouden
bijeenkomen ; de gedeputeerden van Amsterdam beloofden
voor de noodige plaatsen tot ontvangst der verschillende
colleges to zullen zorgen 1). Den eigen avond echter
besloten de Staten van Holland ter Staten-Generaal nit
to workers bet zenden van gezantschappen aan Engeland
en Frankrijk en bet verplaatsen der staatscolleges naar
Amsterdam 2) . Den l5dcn Juni vereenigden de StatenGeneraal, terwijl die van Holland ,,en corps" aanwezig
waxen, zich met bet voorstel sang aande de gezantschappen ;
van bet verplaatsen der regeeringscolleges wordt in hunne
resolution en verder in die van Holland niet gesproken 3) .
De vredezoekenden hadden dus then geheel de overwinning
behaald . hit dit relaas wordt niet volkomen duidelijk, hoe
zij de overhand kregen - de partieuliere Notulen zijn
voor doze dagen niet volledig genoeg om dit geheel na to
gaai - maar wel blijkt, dat bet gezegde van P i e t e r d e
G r o o t 4 ), dat niemand zich verzet zou hebben tegen bet
voorstel der gezantschappen, onjuist is . In elk geval is
in de Staten van Holland eon oppositie geweest.
Zeer zonderling is bet, dat de eerste resolutie van 14
Juni, zonder dat nog bet advies der principalen bekend
geworden was, vervangen word door de tweede van's avonds .
1) Notulen door eon (Rotterdamsch) lid der vergadering, 1672 -1689,
en Notulen, gehouden door eon lid der vergadering, 1647-1672 (beide, It.A .).
2) Seer . Res. Roll . 14 Juni 1672 .
3) Seer . Res . St . Gen . 15 Juni 1672 .
4) Lettres de Pierre d e G root h Abraham de Wiequefort (ed .Kramer),
p . 321 .
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Te meer, onldat de eerste reeds gedeeltelijk ten uitvoer
gelegd was . Zoo was de burg emeester J o h a n van d e
P o l naar Anistprdam gegaan, waar hij 15 Juni in de
vroedschap rapport deed over hat 14 Juni 's middag s beslotene, er bijvoegende, dat hij „niet had geconsenteert" .
De vroedschap kwam 16 Juni opnieuw bijeen om hare
houding in deze „sake van importantie" vast to stellen,
maar toen kwam burgemeester H o oft berichten, dat hat
in Den Haag reeds „eene gedane sake was ." Eenige ladenn
der vroedschap toonden zich daarover begrijpelijkerwijze
misnoegd, maar, zegt B o n t e m ant el in hat flog onuitgegeven gedeelte zijner handschriften 1 ), men nam hat
rapport aan voor notificatie, nadat H o o f t opgemerkt had
„soo daer yt word gedaen, soo can op de ratificatie yder
sijn advys seggen", waartegen van andere zijde in gebracht
ward, dat de gezanten „oock sullen doen, wat sy goat
sullen vinden en de ratificatie sal tir el moeten volgen ."
Hieruit blij kt duidelij k, dat hat besluit om de g ezantschappen of to vaardigen op een even zonderlinge wijze
doorg edreven is, als later hat besluit om aan D e G r o o t
en zijne collega's volmacht tot de on.derhandelin.gen met

Frankrij k to ge van .
De voornaamste scoot tot de onderhandelingenn is dus
van Leiden ultg eg aan, terwij l Amsterdam van den beginne
of meer neiging omm in den strijd to volharden toonde .
In de verdere onderhandelingen met Frankrijk, die ik niet
zoo uitvoerig behoef to schetsen, is dit zoo gebleven
Leiden heeft zich tot hat einde toe 't sterkst verzet tag en
hat afslaan van de zware voorwaarden, door Lode w ij k XIV
gesteld ; Amsterdam en eenige kleine steden nit hat Noorderkwartier hebben steeds krachtige oppositie gevoerd en
ten slotte, met hulp van den Prins, gewonnen . In de
daarna g ehouden bespreking en over de voorwaardenn van
Engeland en Frankrijk beiden na hat verdrag van Heeswijk, toen hat gevaar minder acuut geworden was, toonden

1) Aan de welwillendheid van Mr . V e d e r dank ik deze mededeelirg
nit Bontemantel, D . III, fol . 161 . Cf. K r o o n, J o h a n d e W i t t contra
Oranje, 1650-1672, blz, 155, waar de zaak echter onjuist wordt voorgesteld .
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de Statenn in het argemeen meer cooed . Een scherpe tegenstelling van Prinsgezinden en Wittianen ten opzichte van
den vrede komt her in het geheel niet aan het licht . Leiden
en Haarlem, dat zich ook zeer vredelievend betoond heeft,
zijn de steden, die doorgaans gedurende het geheele eerste
stadhouderlooze tijdvak als Prinsgezind bekend zijn . Amsterdam daarentegen kan stellig niet onverdacht Prinsgezincl
genoemd worden ; aliermin st V a n B e u n i n g e n en de
pensionaris Cornelis H o p, die juist tot de flinkste bestrijders der vredesneigingen behoord hebben . Het zijn
veel meer ingevingen, uit tijdelijke moedeloosheid, uit vreds
en lafheid voortgekomen dan overwegingen van binnenlandsche partij-politiek, die bij de vredesonderhandelingen
in Juni den toon aangegeven hebben .
Toch mag men het partijgevoel, evenmin als bij de
binneniandsche gebeurtenissen in 1672, bij de verhouding
tot het buitenland geheel wegcijferen, vooral niet, nadat
in Juli het eegste gevaar voorbij was . De Prins zelf, voor
zoover hij van vrede heeft willen hooren, heeft zich toenn
in de eerste plants tot Eng eland gewend, waarvan hij ook
voor zijne positie in de Republiek het meest mocht verwachten. Aan den anderen kant waren er onder de aanhang ers van D e Wit t, die volg ens de bekende uitdrukking
liever „Fransch dan Prins" zouden geweest zijn . Tot deze
onwaardige naneven van de liever „Turksch dan Paepsch"
wordende zestien.de-eeuwers behoorden ongetwijfeld ook de
„boas bourgeois", die met vredesaanbieding en tot Luxembourg kwamen . En zoo g eraken we tot de conclusie, dat
L u x e m b o u r g's antithese terugg ebracht dient to worden
tot deze eenvoudig e formule : er zijn ecn zeker aantal menschen
geweest, behoorende tot de gegoeden en tevens tot de
Loevesteinsehe factie, die na 's Prinsen verhefflng vrede
met Frankrijk zijn blijven begeeren .
Mar behoorde D e W i t t zelf tot dezen ? Met opzet
heb ik den raadpensionaris buiten het debat in de Staten
van. Holland op 13 Juni en volgende dagen gelaten . Dit
moest ik ook wel hierom doen, omdat ongelukkigerwij ze
de mij bekende particuliere Notulen zijn advies niet ver-
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aelden . Zij ne houding bij die gelegenheid is zees verschillend
beoordeeld, maar bijna altijd is men van de meening uitgegaan, dat hij voor de onderhandelingen was . Meestal
steunde men dit met een beroep op een verhaal van
W i c q u e for t 1), dat D e Wit t in den nacht van 12 op 13
Jruni, toen de tijding van den inval der Fransehen in de
Betuwe kwam, near F a gel snelde, aan wien hij mededeelde, dat hij geene kans zag om den Staat of Holland
to redden . Ofschoon nu W i c q u e for t niet zegt, dat D e
W i t t ook het voorstel tot de gezantschappen deed, was
men toch door dit verhaal gerechtigd hem als vredelievend
voor to stellen . .A.lleen een mededeeling, die W is q u efort
een pear bladzijden verder doet, dat De Wit t weigerde
de resolutie, toen zij genomen was, op schrift to stellen,
zooals hij dit gewoonlijk deed, bleef bij deze voorstelling
onverklaarbaar . Ik ken den lust niet weerstaan met een
voorbeeld d uidelij k to waken, wet een tegen D e Wit t
vooringenomen schrijver van zulk een verhaal weet to
waken : B a s n a g e 2), de bekende omwerker van W i c q u ef o r t' s geschiedenis, geInspireerd door D e W i t t' s nachtelijk bezoek aan Fag e 1, fantaseert er bij, dat D e Wit t

zelf voorstelde 3) het gezantschap near L o d e w ij k X I V to
zenden en dat hij daarbij uitging van het nog al vreemde
denkbeeld, dat het gemakkelijk zou zijn grenzen to stellen
aan de eerzucht van een jongen veroveraar ; deze poging
den was de laatste „du credit mourant de M . d e W i t t"
om zich zelf tevens to handhaven, zullen we er wel bij
moeten denken . 't Niet willen opstellen van de resolutie
der Staten van Holland
het niet willen teekenen van
de resolutie der Staten-C eneraal, maakt onze schrijver er
eigenlijk van
wordt den verder hieruit verklaard, dat D e
Wit t zich wilde hoeden voor later eventueel to dezer zake
tegen hem in to brengen beschuldigingen . Z66 maakt
men historie.
1)

Hietoire, IV ., p. 420 ; Memoire, p . 138 et sv.

2) II 239 .

3) Bit zegt o.a . ook V a lc k e n i e r, I, 638, en near diens voorbeeld
Sylvius, I, 318 ; of. Domselaer, I, 298 .
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Ieer jng enieu s behandelt L e f e v r e P o n t a l i s 1) W i cq u e f o r t' s verhaal : D e W i t t' s wanhoop in het onderhoud met F a gel, het voorstel tot een gezantschap, dat
Pont a l i s ook door D e Wit t last doen, de onderhandelingen
het was alles comedie ! De onderhandelingen
moesten alleen dienen om tijd to winnen, de wanhoop, om
op F a g e 1 zo6 veel indruk to waken, dat ook hij wel zou
moeten toegeven ; anders zouden de grifher en andere prinsgezinden er misschien teg en kunnen zijn om den Prins,
die maar voor eels veldtocht benoemd was, bij een mgelijken vrede zijn commando niet to doen verliezen ! Het is
waarschijnlijk, dat een ook bij Wicquefort in deze zelfde
bladzijden voorkomende mededeeling, dat D e W i t t er
g ezanten van buitenlandsche mogendheden in Den Haag
met eenn licht begrijpelijke bedoeling op wees, dat de
Repubiiek, door alien in den steek gelaten, ten onder
zou moeten gaan, Lefevre Ponta1is tot zijne fantaisie -- meer kan ik het niet noemen
heeft verleid .
i Iaar er komt nog jets anders bij : uit een brief van
P e W i t t moist Pont a 1 is, dat de raadpensionaris zich
niets goeds van de onderhandelingen voorstelde . Om daarmede echter het verhaal van W i c q u e f o r t to rijmen,
heeft hij D e Wit t tot een comediespeler gemaakt en nog
wel eenn met een zeer helder inzicht ! D e W i t t zou aI
vooruit gezien hebben, dat de onderhandelingen de krijgsverrichtingen aan Fransche zijde zouden ophouden ! En
groot verschil echter is er tusschen B a sn a g e en P o nt a l i s : de laatste is in den grond der zaak overtuigd, dat
D e W i t t tegen vrede was, tenzij dan op zeer aannemelijke
voorwaarden, zooals in Juni toch niet to verkrijgen zouden
zijn geweest .
In dit laatste opzicht nu schaar ik mij geheel aan
zijne zijde, maar ik ga vender : ik meen, dat D e Wit t in
Juni ook tegen het aanknoopen van onderhandelingen is
geweest . In den boven reeds aangeduiden brief aan zijn
1)

Tome II, p, 372 et av .
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broeder van 18 Juni 1) gebruikt D e Wit t na hem het
besluit tot de ambassades gemeld to hebben deze zeer stellig
luidende woorden : „ik en kan my daervan geen wtslach
ten goede imagineren." Het is wel zeer to betreuren, dat
zijne mededeeling over de geheele aangelegenheid zoo kort
is : overdrukke bezigheden hebben hem klaarblijkelijk belet
er meer van to zeggen . Een welkome aanvulling levert
een brief van 20 Juni aan zijn neef V i v i en : „ik ben
mede volcomentlijch geweest van Uw Edts. sentiment omtrent
de besendinge naar de Coningen van Vranckrijck ende
Engelandt,
vindende ons grootste quaet niet de macht
off de progresses van den vyandt, maar de generaelen
opstandt, de ongehoorsaemheydt ende wederspannigheydt
van de borgeren ende ingesetenen ten platters laude." 2)
V i v i en's brief, waaruit wij dus D e Wit i s „sentiment"
zouden to weten kunnen komen, schijnt, als zoovele brieven
van en aan D e Wit t uit het jaar 1672, verloren . Toch
meen ik, dat de toon van de aangehaalde uitingen van
D e W i t t voldoende recht geeft om hem niet to rekenen
tot diegenen, die den toestand als wanhopig beschouwden en
daarom het aanknoopen van onderhandelingen dringend
noodig achten. Er is nog een ander bewijs hiervoor bij to
brengen . Toes begin Juni de eerste noodtijdingen binnenkwamen van het overgeven, haast zon .der tegenweer, der
vestingen buiten de Nederlandsche grenzen gelegen en
sedert den tachtigjarigen oorlog door Nederlandsche troepen
bezet, en daarop het gevaar van het forceeren der Ysellinie acuut werd, ontvouwde D e W i t t in zijne correspondentie met Van B e v e r n in g k, den der gedeputeerden
to velde, onmiddellijk zijne planners voor dit geval : hij wil
van uit Amsterdam, waarheen dan de regeering en de
verdedigingsmiddelen moesten worden verplaatst, „a ;ls het
harte, alle de leden, sooveel mogelijk hulpe ende secours
toebrengen, ende order Godes- genade, den vyandt het landt
tot de uiterste man toe met eene Batavische constan .tie
1) D e J o n g e, t .a.p . 1,443 . Het is opmerkelijk, dat D e W i tt in zijn
brief van 15 Juni (id . 433) nog in het geheel geen melding van de zaa:k maakt .
2) Ibidem, II, blz . 483 . Of. Notulen Hop en V i v i e n , blz . 115 .

- 461 disputeren, daertoe do bygaende aucthorisatie tot hot inlaeten
van waeteren met dcii gevolge van dien eenige voorbereidunge sijn." Dit schrijft hij 9 Juni, en den volgenden
dag : - mij dunkt, ,,als hot werck buyten niet staende to
houden is, dat men dan alle syne krachten moot inspannen
om noch sijn eigen solve to salveren, eude dat oock do
bondtgenooten in soo luctuousen staet door geen ander
middel siju to restablieren, als door de conservatie van
Hollandt ende door do kracht, die naderhandt nyt Hollandt
noch mogeljck tot haere verlossunge bygebracht soude
connen werden" . 12 Juni, toen hij hot ergste in Gelderland
nog niet wilt, rnaar wel vreesde als zeer aanstaando : ,,ick
en sic goon aridere resource overich - dan dat - aisdan
hot leger, voorsooveel hot vootvolck aengaet, sooveel
doenuijck in Hollandt gebracht mogo werden, om aldaer
noch een wtterste effort van tegenweer to doen 1)" . Van
geen enkelo uiting van vrees, van geen enkele aanduiding
van eon plan om onderhandelingen to beginners ; integendccl van een vast besluit om Holland tot hot uiterste to
verdedigen op do wijze, zooals 13 Juni in de Staten ook
voorgesteld word, sprekon ons doze brieven . Het is ongolooflijk, dat eon man, die z66 schrijft, in eons veranderd
zou ziju . We nemen op Wi c q u e fo r ts gezag gaarne
aan, dat D e W i t t midden in den nacht F a g e 1 opzocht,
maar niet, dat hij tot dozen kwam als eon geheel ontmoedigde, eerder, dat hij maatregolen voor do verdere verdediging wilde bespreken . Dan wordt 't ook begrijpelijk,
waarom do raadpensionaris weigerde de rosolutie van 14
Juni 's avonds op to stellen, to moor, omdat die resolutie
op zulk eon onregelmatigo wijze tot stand gokomen was .
Tegen Dc W itt' s zin dus zijn do gezanton op weg
gogaan . Vbordat er eenig bericht van hen ontvangon was,
had 21 Juni een moordaanslag op den raadpensionaris
plaats ; zijne verwonding noodzaakte hem zijno werkzaamheden voorloopig neer to leg gon . Hij was dus bij de latere
besprekingen over de volmacht voor P i e t or d o G r o o t
1)

IJe Jonge, Ii, 433, 447, 456 .
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en zijne college's enn over de vredesvoorwaarden niet aanwezig. We kunnen alleen gissen, hoe zijne houding bij die
gelegenheid geweest zou zijn : oordeelende near zijne plannen
voor zijne verwonding mogen we, near mijne meening,
gerust besluiten, dat hij V a n B e u n i n g en, 1I o p en andere
kloeke mannen ondersteund zou hebben 1).
Tijdens zijne ziekte veranderde er in den binnenlandschen toestand zeer veel : het eeuwig edict werd verscheurd ; het systeem van de Loevesteinsche factie omvergeworpen . De volksbe wegingen, die den raadpensionaris
reeds in Juni veel onrust g ebaard hadden, duurden na
's Prinsen verheffing voort ; men eischte het ontslag van
een aantal gehate regenten in verschillende steden . Van
de „vuyle calumnies", die rondgestrooid werden, kregen
D e Wit t en zijn broeder C o r n e l i s ruimschoots hue
aandeel ; zij wares vooraan onder degenen, wier g oederen,
wier levee zelfs bedreigd werd. Maar het directe gevaar
van buiten was geweken : de Hollandsche Waterlinie was
juist bijtijds gereedgekomen ; een deel van het Fransche
leger met L o d e w ij k X I V was uit Utrecht near het
Zuiden getrokken. Bovendien bestond er eenige hoop, dat
hulp van Brand e n b u r g en den Keizer niet lang zou uitblijven. onder deze omstandigheden was het, dat, near we
reeds opmerkten, de Staten-Gee eraal 21 Juli de voorwaarden
van Frankrijk en Engeland beiden verwierpen .
Wat weten we flu met zekerheid van D e Wit i s
handelin gee van het oogenblik af, dat hij zoo goed als
hersteld was? Het eerste teeken, dat hij zich weer in staat
voelde zich met het openbare levee to bemoeien, was zijn
brief aan den Pries van 12 Juli om dims steun to vragen
tot afwering van de in vele pamfletten tegen hem g euite
beschuldigingen ; het was juist op den dag, dat zijn dokter,
V a n S t r a 1 en, het gevaar voor den g ewonde voor geweken
1) Uit W i e q u e fort's vage mededeeling (Histoire, IV, 424 ; Mem.,
p . 148), dat hij tijdens zijn ziekte wel geraadpleegd is over de onderhandelingen, volgt niet, dat onze hierboven geuite meening onjuist zou zijn .

463 verklaarde 1) . In die richting heeft hij meer stappen gedaan, en bij do Staten van Holland, en bij de Gecommitteerde Raden - zonder veal succes to behalen . Behalve
zijn eigen ear heeft hij ook getracht die van zijn broader
to verdedigen na diens arrestatie op 24 Juli to IDordrecht .
Overigens blijkt hat nergens, dat hij zich openlijk met
eenige regeeringszaak meer heeft ingelaten . Zoodra hij
volledig hersteld was, besteedde hij zijn eersten uitgang,
den 3Ist Juli, aan hot bijwonen van een godsdienstoefening ;
den volgenden dag bezocht hij den Prins, naar men zegt,
om dezen geluk to wensehen met zijne verkregen waardigheden ; drie dagen daarna beg of hij zich voor hat eerst
naar de Staten van Holland en diende daar zijn verzoek
om ontslag in . Er schijnen nog in dien tijd of jets vroeger
pogingen aangewend to zijn om hem en den Prins tot
samenwerking to bewegen ; we kunnen ons moeilijk voorstellen, dat en van hen beiden die toes adering op politiek
gebied ernstig gezocht heeft ; hat moat hun duidelijk geweest zijn, dat er slechts voor ten hunner ruimte was op
hat staatkundig tooneel der Republiek .
In de handelingen van P e W i t t in daze dagen ligt
een waardige, rustige stemming . Hot eenige, waarover zijn
weinig hartstochtelijke natuur zich opwindt, is de schandelijke faster, uitgestrooid over zijne familie en over hem
zeif, die, naar hij aan een vriend schrijft, ,,zijne gansche
welvaart" verbonden had aan do ,,welvaart des vaderlands" . 2)
Maar in de afscheidsrede, die hij den vierden Augustus in
de Staten van Holland hield 3), is alle hartstocht ver ; hij
verdedigt in flinke bewoordingen zijn algemeen beleid,
vergeet niet to noemen diegenen, die hij schuldig meant
aan do ,,ongolooflycko progresses" van den vijand, en
geeft duidelijk aau, waarom hij heengaat : „hat zijn de
,,sinistre suspiciea" tegen hem, ,,de stribbelingeu en onge1) Excerpten nit V a ii S t r a 1 e n ' brieven aan den beer V a n
P o l s b r o u c k (famiIiearchief De Witt, waarvan Mevrouw Beyerman,
de tegenwoordige bezitster, mij de raadpleging zeer weiwillend toestond) .
2) Wagenaar, Vaderlandsche Historie, XIV, blz . 141 .
3) Res . loll. 4 Aug . 1672 . Cf. Notulen Hop en Vivien, blz . 244 vig .
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hoorsaamheydt ten platte lande, naederhandt overgeslaegenn
in de steden", de onmogelijkheid om de resolution, waarvan
de „executie
de siele" is, to doen respecteeren door de
regeering, waartoe hij behoort . Teleurstelling mag hij
missehien gekoesterd hebben, toen hij dozen stag deed,
geeu wrok . Een enkele trek nit eon brief van. 7 Augustus
moot alien twij fel hieraan wegnemen : hij bericht daarin
aan zijn zwager H o e u f f t 1), dat hij zijn ontslagaanvrage
ingediend heeft, maar dat de Staten nog geeu definitief besluit
genomen hebben, omdat de Prins to kennen gegeven heeft to
willen adviseeren ; en dan deelt hij vender mode, dat hij
zelf aan zijn neef V i v i en, toen waarnemend raadpensionaris, verzocht heeft de resumptie den resolutie in elk
geval op to houden, totdat 's Prinsen advies ing ekomen zal
zijn . Zoo handelt geeu heftig partij man, die, van haat
vervuld, zich moot terugtrekken . D e Wit i s geheele
optredeu maakt veeleer den indruk hot work to zijn van
eon zich zeif beheerschend staatsman, die door wijs overleg
tot hot inzicht gekomen is, dat zijn tijd voorbij is . Verstandiger dan vole regenten, die wachtten, totdat ze formeel
gedwongen werden heen to gaan, ruimde D e W i t t zijn
zetel, va6rdat zijne superieuren hem daartoe noodzaakten .
Toen zijn verzoek om ontslag zoo good als ingewilligd was,
xneende hij „reden to hebben Godt almachtich ten allerhoochsten to danken", dat hij „van eon seer lastich en
voornaementlijck in dose bedroeffde tyden seer becommerlijck pack gedechargeert" was 2).
Keeren we nu tot L u x e m b o u r g' s berichten terug .
Zij geven ous eon geheel ander beeld van D e W i t t',s
houding, toen hij aan de beterende hand was : hot beeld
van den partij man, die nog wel degelij k eon pog ing heeft
willen doen zich en zijne partij to redden door vrede aan
to bieden aan eon vijandelijke mogendheid - en dit nog
wel, terwijl hij eon maand vroeger, toen 't oorlogsgevaar
veel grooter was, vrede onnoodig geoordeeld had . Welk
eeu opoffering van hot landsbelang aan hot belang eener
1)
2)

Holland, AlYnanak voor 1850, biz. 64 .
Als boven .
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van Sirterna van G r o v e s t i n s zou her niet to sterk
zijn . Maar ziju Lu x em bo ii r g's berichten inderdaad z66
betrouwbaar, dat ze ons dwingen den indruk, then wij buiten
die berichten om van D e Wit ts houding na zijn herstel
kregen, geheel to wijzigen? Zonder veel moeite zijn er,
ofgezien van al het andere, zeer groote bezwaren aan to
voeren . Het voornaamste bezwaar schijnt mij hot geheele
beleid to zijn, waarvan D e Wit t blijk zou gegeven hebben,
had hij de onderhandelingen inderdaad aangeknoopt : of is
het niet in de hoogste mate zonderlin g, dat D e Wit t na
eerst getracht to hebben zich met L o d e w ij k X I V in
verbinding to steflen en nadat deze poging met eenig succes
bekroond was, in eens niets verder van zich liet hooren?
Waarom dan weer deze ommekeer 7 Misschien, omdat in den
tusschentijd Do W itt' s broeder gevangen was genomen,
op een aanklacht, waaraan do raadpensionaris natuurlijk Been
oogenblik geloofd heeft, - en omdat Pie t or d e G r o ot,
openlijk beschuldigd door den Prins zeif van zijne instructie to
buiten to zijn gegaan, de vlucht genomen had, een daad,
die D e Wit t onmogelijk heeft kunnen goedkeuren P Maar
deze beide gebeurtenissen, hoe ernstig ook, waren toch
niets dan een uitvloeisel van do verandering in den binnenlandschen toestand, die, zooals we zagen, De Wit t er toe
gebracht moet hebben zich om steun tot Frankrijk to wenden .
Men zou eerder denken, dat hij na deze voorvallen then
steno meer noodig geacht zou hebben dan daarv66r .
Tat nag zonderlinger schijnt : heeft ID e Wit t zich tot
Frankrijk gericht, dan is hij natuurlijk op dat oogenblik
flog van plan geweest raadpensionaris to blijven, en tot
zjn aanvrage om ontslag zou hij dan besloten moeten
hebben, niet om do algemeene redenen, die hij opgaf in
zijne afscheidsrede, maar ook al one de gevaugenneming
van zijn broeder en de vlucht van ID e G r o ot . Meer bezwaren zijn in to brengen : wat kan ecu ervaren diplomaat
als IDe Wit t bewogen hebbeu, zijn vertrouweling aan
Luxembourg en niet direct aan Iodewjk X I V to
o.J'_vI 6
30
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zenden ? Eigen lij k had hij dan in het geheel niemand behoeven of to vaardigen, wet toch altijd een gevaarlijke
handeling bleef : hij had zich kunnen wenden tot V a n
G hen t, stellig een zijner vrienden, die, als college van
P i e t e r d e G r o o t, near de Fransche legerplaats gezonden
en dear gebleven was ; hij volgde L o d e w ij k x I V near
Parijs en kreeg eerst dear verlof van de Staten-Generaal
om terug to keeren 1). Ook na de as nmoediging, van
L o u v o i s ontvangen, heeft D e W i t t zich niet door niddel
van V a n G hen t tot de Fransche regeering g ewend, want
L o u v o i s vraagt verschillende malen met een zeker ongeduld eau L u x e m b o u r g, of hij verder niets van D e
Wit t vernomen heeft 2). En een andere kwestie : waarom
zond de „vriend" to Utrecht den straks genoemden „iemand"
aan een neef van D e Wit t, om aan dezen en niet aan den
raadpensionaris zelf L u x e m b o u r g's boodschap over to
brengen, terwijl hij namens den raadpensionaris heette op
to treden ? De neef was, toen de afgevaardigde uit Utrecht
hem kwam zoeken, „en petit voyage", wend aan L u x e ire . b our g gezegd 3), maar had D e W i t t dann in zulk een
teere aangelegenheid, wear alles voor hem op het spel stond,
een zaakgelastigde aangesteld, buiten wien om menn zich
niet aan hem zelf mocht adresseeren 7 Ten slotte : waarom
heeft D e W i t t na zijn ontslag als raadpensionaris genomen to hebben, zijn vriend niet gelast de pas aangeknoopte
betrekking of to breken P Die vriend, hij vertelde het ten
minste aan L u x e m b o u r g, meende flog den 2Osten Aug ustus, dat D e Wi t t niet zou nalaten „de faire agir den
gees qui pousseroient les chosen biers loin pour la paix 4)."
Maar als dit inderdaad zoo was, dan moot het ous in de
hoogste mate bevreemden, dat D o W i t t zijn ambt uit
eigen beweging neergelegd heeft, want als raadpensionaris
zou hij tocb veel gemakkelij ker in het belang van den
1)

Zie zijne brieven van 20 Juli, 9 en 12 Augustus 1672 (in register

2)
3)
4)

Campagne de Hollande, p. 120, 121 en 134 .

der ordinari~t brieven aan de Staten-Generaal, R, A) .

Id ., p . 116 .
Id ., p . 138 .
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vrede hebben kunnen werken dan buiten het politieke
levee staande . Inderdaad : de conclusie, waartoe L u x e m b our g' s brieven ons brengen, zoowel aangaande D e Wit i s
houding n a zijn herstel in het algemeen als in het bij zonder
wet betreft zijn beleid bij de onderhandelingen, is zoo vol
raadselen, zoo verbazingwekkend, wear het een man geldt,
wien zelfs zijn ergste vijanden het bezit van een fielder
verstand niet hebben ontzegd, dat zij ons voile vrijheid
geeft de betrouwbaarheid van den „vriend" in zijn optreden
namens D e W i t t to verwerpen .
Nu is het bovendien van groot belang op to merken,
dat, wanneer we slechts den „vriend" losmaken van directe
verstandhouding met D e W i t t, veel in L u x e m b o u r g's
berichten duidelijk wordt, wet anders onverklaarbaar lijkt .
Wel durf ik zelfs geene aanwijzing to doen, welke de naam
van de persoon was, die met L u x e m b o u r g over vrede
is komen spreken, maar ik meen zeker hem voor een bewoner van Utrecht to mogen houden : L u x e m b our g
zelf noemt hem „cet homme d'ici" en oppert het plan hem
on.der een of antler voorwendsel door de Staten van Utrecht
near L o d e w ij k X I V to doen afvaardigen, zoodra D e
Wit t iets naders van zich zou hebben doen hooren 1) .
Om duidelij k is het ook, namens welke personen en namens
hoevelen hij g ehandeld heeft, en of dit alleen bewoners van.

Utrecht waren, of ook lieden uit Holland . Zonder twij fel
hebben zij alien behoord tot de categoric van menschen,
die wij reeds leerden kennen en die liever „Fransch dan
Pries" verkozen to zijn ; dezelfden, die L u x e m b o u r g 2) na
een onderhoud met den pseudo-vriend van D e Wit t met
eenige overdrijving „des gees puissants" noemt en waarvan
hij zegt, dat ze zoo goed als beloofd hebben „de me faire
battre les en .n .emis", mits er zekere voorwaarden met D e
W i t t geregeld werden of tenminste, mits men op den goeden
weg raakte om die to regelen . Voor het bereiken van hot doel,
dat deze lieden beoogden, was het natuurlijk van de allergrootste beteekenis, dat zij zich den steun van D e Wit t
1)
2)

Ca,mpagne de Holla,nde, p, 114 .
f deco .

468 -verwierven . Gemakkelijk komen we nu nit L u x e m b o u r g 's
berichten tot deze voorstelling der zaken : in de veronderstelling, dat D e W i t t van hunne meening was, bij voorbaat zich reeds bedienende van zijn naam, hebben zij, na
zich van de gezindheid der Fransche regeering vergewist
to hebben, getracht zich met D e Wit t in verbinding to
stellen . Daartoe hebben zij iemand naar Den Haag gezonden,
die zich in de eerste plaats tot een neef van den raadpensionaris moest wenden, wiens meening hun misschien beter
bekend was en dien ze als middelaar wilden gebruiken .
Maar antwoord kwam er niet : D e Wit t, zoo hem de
voorslag ten minste bekend geworden is, heeft er nooit
aan gedacht er op in to g aan, maar gehandeld als zij n
broeder C o r n e l i s, toen de barbier-chirurgij n van P i e r s h i l
met een voorstel tot een moordaanslag op den Prins tot
hem kwam . De heeren in Utrecht zijn toch blijven complotteeren, wetende, dat ze zich bij L u x e m b o u r g aangenaam
maakten . Dezen konden ze licht aan het lijntje houden,
omdat hij, inderdaad tot het laatst overtuigd van de mogelijkheid van het slagen der planners van de intrigueerders,
in het geheel niet van den feitelijken toestand op de hoogte
was . Nooit heeft hij de vredelievenden gepolst over de
voorwaarden, waarop zij zich den vrede wel dachten . Er is
wel eenmaal sprake van voorwaarden, aan L u x e m b o u r g
m edegedeeld door B e r n a r d, den vroegeren Fransche n agent
in Den Haag, die to Utrecht g ebleven was, n .1 . afstand
aan Frankrij k van Maastricht, Valkenberg, Dalem en Den
Bosch, terwijl de rest van de Republiek as leers van
Frankrij k aan den Prins van Oranj e zou komen 1), maar
die hoogst zonderlinge aanbiedingen, als ze gedaan zijn,
kunnen on mogelij k van L u x e m b o u r g's gewone vredesvrienden of komstig zijn . Hoe dit zij, het is er mij niet
om to doers een nadere beschouwing over de verhouding
van Luxembourg en zij ne Utrechtsche vrienden to leveren .
Met de berichten, die ons nu ten dienste staan ., is het
onmogelijk tot een geheel bevredigende verklaring daarvan
1)

Campagne de Hollande, p . 138 .

-- 469 --to komen . Alleen een nader onderzoek in Fransche archieven zou misschien over het bedrijf van de „lieverFransch-dan-Prins-gezinden" opheldering verschaffen . Mogelijk is hot eveneens, dat in familie-archieven, her to
laude betrekkelij k flog weinig onderzocht, herinneringen
aann de onderhandelingen bewaard zijn, en het zou natuurlijk voor een juiste voorstelling van de g ebeurtenissen in
1672 van eenig belang zijn daarvan op de hoogte to komen .
Daardoor zou het dan naar mijue meening bevestigd moeten
worden, dat D e W i t t met de geheele zaak niets to waken
geh.ad heeft . Is h j ook in de gelegenheid geweest dit to
kennen to geven aan den afgezant uit Utrecht, dan zouden
wij in de afwijzing van diens boodschap een voortzetting
molten zien vann de hem waardige houding, die hij enn in
Juni bij het begin der onderhandelingen, en in Juli en
Augustus na zijnn herstel aannam, zooals wij die uit zijne
handelingeu zeif h_ebben trachten uiteen to zetten .

ONZE LEESTAFEL.
Mr . W. M . H . B o e r s, reehter in de Arr .-Rechtbank to
Utrecht. Staat en Rechtsorde in Nederl.and . Handleiding
tot de kennis van bet Staats- en Administratief recht .
Afl . I . Arnhem . S . Gouda Quint, 1906 .
De grootte van dit werk wordt geraamd op 10 afleveringen zoo lezen wij op den omslag deter eerste . Zij beslaat 96 klein
gedrukte bladzijden : het wordt dus een omvangrij k werk .
De bedoeling is een onderzoek van de hier to lands geldende
rechtsorde en daarbij zal vermoedelijk een niet onaanzienlijk deel
van het werk aan jus constituendurn gewijd worden : de administratieve rechtspraak . „Wat schrijver zich voorstelt in dit werk to
leveren -- zoo lezen wij in het „voorbericht" - zal wel eene zooveel mogelijk volledige behandeling van bet Nederlandsche administratieve recht medebrengen en tevens die van de thans actueele
vraagstukken omtrent doel en inrichting der administratieve rechtspraak ."
Het eigenlijke Staatsrecht zal in het werk bijzaak zijn, althans
voornamelijk behandeld worden als inleiding en voorzoover noodig
is om den invloed van den Staat op de geldende rechtsorde en
zijn plaats in die rechtsorde to bepalen . De Staat, d .w .z . zoo min
het abstracts begrip als bet algemeene verschijusel dat Staat heet
- maar de Nederlandsche Staat (in Europa) ,,zooals deze door zijn
uiterlijk waarneemba,ar, blijkbaar doelbewust optreden en handelen
zich in de wereld der feiten als concreet verschijnsel (en in afwijking of in overeenstemming met andere Staten als concrete verschij nselen. Ref.) vertoont ."
Over. „De Nederlandsche Staat en zijn organisatie" handelt dus
het eerste, min of meer schetsmatig bewerkte deel, waarvan de
her aangekondigde aflevering de eerste hoofdstukken brengt : over
den Nederlandsehen Staat (groepeering van individuen ; bedoeling
dier groepeering ; moderns staat ; eenheidsstaat ; souvereine staat ;
grondgebied ; Nederlanderschap ; ingezetenschap) ; over bet koningschap en de regeering ; over de „regelende organen ." Wie des
schrijvers schets van De tegenwoordige organisatie van den Neder-

(1897) kept, zal in deze bladzijden niet meer dan
een wat uitgewerkte herhaling daarvan aantreffen ; meer mag hij
ook met het oog op de medegedeelde bedoeling van het `verk niet
verlangen . Om aan to duiden in welken geest die uitwerking is
gegeven, kan ik volstaan met een verwijzing naar een ander boek
van dezelfde hand, in 1901 verschenen en Het bets-id van den l-iberalen Staat (1848----1897, geheeten ; het is de goed-liberate geest
van een zeer nuchteren beschouwer, maar van veel positieve kennis,
weinig geneigdheid tot wijsgeerige bespiegeling of abstracts theorie,
dock van een behoorlijke dosis eerbied voor het historische in het
ontstaan en de ontwikkeling onzer Nederlandsche Staatsinrichting
voorzlen .
Een woord van sterke of keuring
to scherper, omdat het
misschien als waarscbuwing nog oaten kan -- most mij ten slotte
nit de pen . De schrijver hoopt , .dat het jaar 1906 niet zal voorbijgaan, zonder dad behalve de tweeds, meerdere afleveringen het
licht hebben gezien ." Welnu, liever zag ik 1907 zonder vervulling
van die hoop aanbreken, dan dat aan de inteekenaars op deze aan
beloften rijke studie andermaal een aflevering werd toegezonden,
zoo verhegaand slordig van taal, stij 1 en correctie als die welke
hun thans werd aangeboden . 1k durf zeggen, dat na dit begin vol van plotseling afgebroken, of verschillend opgezette en beeindigde,
zinnen, verschrijvingen, dooreenwarring van uitdrukkingen, verkeerd
gebruik van woorden, taalfouten, vol van de vermoeiendste stijlraadsettjes, daarom zoo ergerlijk wijl eerste schrijversplicht de zorg
is dat het boek leesbaar zij - geen vervolgstuk van dezelfde gebrekkigheid kan verschijnen, zonder aan den naam van dezen mij
in denkwijze zoo sympathieken auteur ernstig of breuk to doen en
zijn gi'oot opgezetten arbeid onbruikbaar to makers . Met de huip
van een denkenden corrector - hoe onontbeerlijk ook deze zal zijn
zal de schrijver niet kunnen volstaan . 't Klinkt vreemd, maar
na de kennismaking met deze eerste aflevering gevoel ik mij gerechtigd tot de vraag of hij niet al to met zijn handschrift even
zou willen o verlezen, voordat hij het aan den zetter geeft .
la}aa sclien Staat

PLEMP VAN D CIVELAND .

Mr . J . O p p e n h e i m, hoogteeraar to Leiden . Het Nederlandsch Gemeenterecht. Derde herziene druk . Eerste deel .
Groningen . J. B . W o l t e r s, 1906 .
Een wetenschappelijk handboek in twee dikke deelen en vrij
hoog van l:sriJs ( `' 25 . ), waarvan drie jaren na den tweeden een
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derde druk verschijnt . Is dit niet in Nederland een eenig verschijnsel ? En kan er jets duidelijker spreken voor de practische waarde van dit uitstekende boek voor alien die aan ons gemeenterecht hun aandacht wijden : studeerenden, beoefenaars, vertegenwoordigers, uitvoerders, organen ?
Om over den door een algemeen gebruik gedurende vale jaren
beproefden inhoud, om over den frisschen en ruimen geest van dit
werk to zwijgen -- hat sueces van 0 p p e n h e i m' s werk is made
een bewij s van de groote beteekenis van vorm en voordracht voor
de bruikbaarheid van een wetenschappelijk boek . Telkens treft
hat, wanneer gij hat eens opslaat om van een bepaald onderdeel
van ons gemeenterecht uw kennis op to frisschen, dat ge na hat
gezochte gevonden en gelezen to hebben, hat boek niet dan met
moeite kunt neerleggen, dat ge doorleest, dat ge geboeid zij t, als
hadt ge een „pakkenden" roman in handen . Het is hat levende,
bruisende woord van den volkomensten keener van dit fundamenteele stuk Nederlandsch publiek recht, dat van deze bladzijden
onmiddellijk zich tot u richt : uitleggend, verklarend, betoogend,
polemiseerend, maar voortdurend bewondering vragend voor hat
grootsche werk door den Nederlandsehen wetgever van 1848-1851
verric;ht en voor de beginselen, door hem in de voornaamste van
onze organieke wetten neergelegd . Een monument voor T h o rb e c k e - zoo kan mart hat standaardwerk van den man, die
B u y s' ledige plaats to Leiden kwam vervullen, gerustelij k noemen .
„Autonomic en zelfbestuur ; openbaarheid ; inwerking van de
bevolking in al hare lagen op het gemeentelijk beleid ; wettelijke
afbakening van de bevoegdheden der bestuursorganen in de gemeente, ook tegenover elkaar ; zij moeten blij van de hef boomen
van de duurzame ontwikkeling en den wasdom onzer gemeenten ;
de zuilen, die hat Nederlandsch gemeenterecht dragen en hat toerusten met stevigheid en glass ."
Dat de geestdrift, die uit deze woorden spreekt, van hat zuiverste gehalte is - wie daaraan moeht twijfelen, laze maar eens
de vale bladzijden waarin de schrijver de hem dierbare beginselen
verdedigt tegen inbreuk hetzij van den wetgever, hetzij van eenig
bestuursorgaan . Gees politieke voorkeur beweegt hem den aanslag, door hat ministerie P i e r s o n- B o r g e s i u s met de Woningwet op de gemeentelijke autonomic gepleegd, ook maar jets verschoon.ender to beoordeelen dan de „enormiteiten" van dezelfde
strekking, voorkomende in meer dan een wetsontwerp van hat
ministerie K u y p e r . . . . „Aantasting der autonomic met zoo for-
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sche, steeds rawer, hand most noodwendig uitloopen op verlamming van de veerkracht der gemeenten, op ondermijning van den
burgerzin en de liefde voor de publieke zaak . Gaat de wetgever
op den ingeslagen weg voort ; maakt hij telkens een nieuwen steep
uit ons prachtig gebouw van zelfregeering los, dap zullen wij de
treurende getuigen zijn van het langzaam maar zeker vernal van
de gemeenten, onvermijdelijk gevolg van het neerhalen van de
staatsrechtelijke vaan door de mannen van 1848 aan de poorten
der gemeenten geplant, door het geslacht van 1887 hoog in eer
gehouden, en die de smadelijke bejegening niet heeft verdiend, haar
door een overmoedigen . eenzijdigen, wetgever in den laatsten tijd
aangedaan .''
Onnoodig bij na to zeggen, dat van de literatuur en rechtspraak betreffende zijn onderwerp, sinds de vorige uitgave verschenen, door den schrijver een nauwgezet, somwijlen zelfs verrassend actueel gebruik gemaakt is . I)och waartoe het verlangen
naar de spoedige verschij ping van het herziene tweeds deel nog
meer to prikkel en ?
P. v . D.
W. van Amsterdam Weiveldsche Dingen . Taarlem,
II . D . Tjeenk Willink en Goon, 1905 .
Als 'n husk kritiseeren is naar ons bests weten de kwaliteit
er van aangeven, en als deze bundel van acht sehetsjes 'n schat
van aardigheden geeft als volgende : „En eieren leggen --- niet de
haan natuurlij k, maar 's mans levensgezellinnen -- verbazend
A r i e zegt dat, als dit zoo voortgaat, de dieren zich een ongeluk
zullen leggen, en ofschoon ik daarvoor geenszins bevreesd hen,
want zij zien er bijzonder welvarend alt, is het zeker waar dat, de
werkkracht in aanmerking genomen, de productie bijzonder grout
is, wat toch maar bewijst, waartoe iemand in staat is, die zich met
ernst op het een of ander toelegt" (bi . 28) -- dap vinden we onze
waardeering : „literatuur zevende kwaliteit" lang niet onbillijk .
Doch ale daarop 't zelfde schetsj e eindigt met de verzekering :
„dat er is geen refiner geluk, geen hooger weelde, dap de overtuiging to bezitten een menschenhart van blijdschap vervuld - of
tot dankbaarheid gestemd to hebben" (bl . 95), dap stijgt, wegens
't braaf gedrag van den verteller die zich dit reins geluk verwierf,
onze waardeering tot, „literatuur vijfde kwaliteit" .
En toont daarna in 't Lergaat de auteur dat hij 'n optimistischen,
en in Toos Hellig dat hij zelfs 'n ironischen kijk op 't levee heeft,
zoo geven we gaarne 'n hooger cijfer ; en ja, komt dap in 112ijn
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Kleine Vriend jets kijken van J o n a t h a n's goedmoedigen humor,
zoo's beetje aan den sentimenteelen, haast huilerigen kant, dan
leggen we er nog royaal wet bovenop, en zeggen „nu, derde kwali .
teit, goede snort."
Maar hooger komen we ook niet. Want nu is het boekje over
Weiveld uit, en Weiveld blijft zoo's plat Hollandsch of Utrechtsch
plaatsje - wear 't tamelijk knus en vervelend toegaat . De auteur
is een gezellig prater, die, mits men zijn aardigheden, w elks vele
zijn, ken genieten, onderhoudend west to vertellen van zijn mooi
paardj e, zijn bests buren en zijn eigen braaf heid, en zich wij selijk
niet waagt op de hoogten en in de diepten van het leven .
En dat verwachten w e toch van een schrijver ? Of heeft hijj
zich dear wel aan gewaagd in Marionettes en Kleuri.g en Donker, waarvan hij volgens den titel ook schrijver is? 't Is to hopes, maar
afgaande op de Weiveldsche Binges zou men 't betwijfelen .
G.F .H .

L a f e a d i o Ha
em nKokoro
.
. Bewerkt uit het Engelsch
door J . P . W e s s e l i n k -van R o s s u m . Amsterdam, H.
Meulenhoff.
Als Kokoro nu niet in den smack van het publiek valt . . . . !
Want nieuw is het ; schrijver, titel, inhoud ; 't laatste nieuws
uit 'n ver land, uit 't allerinteressantste Japan ; - onderhoudend
daarbij, wij 1 novellistisehe kij kj es in 't volksleven afwisselen met
philosophische beschouwingen en proeven uit de nationals literatuur ; oak prettig geschreven en uitstekend verzorgd met z'n mooie
Japansehe vignettes, zijn nobelen goudversierden perkamenten
band ; - en bovenal zoo warm geschreven, gevoelig, met de
overtuiging van een modern, wetenschappelij k denker die een
nieuwen godsdienst predikt -- dus als dat niet bij de Hollanders
inelaat . . . !
Maar, of dit nieuwtj a langer dan zes weken zal duren ? Laat
ons men.
L a fc a d j o H e a r n, near Japan gekomen als leeraar in 't
Engelsch, werd wederkeerig door Japan zoo ingeleid in de schoonheid van 't Oosten, dat hij ging dwepen met dit onbedorven
menschenras, zulks aan 't Westen wel ging leeren in zijn Gleanings from Buddha fields, Glimpses o f unfamiliar Japan en Kokoro,

dock daarheen niet terugkeerde, maar to Tokio in 1904 stierf, also
aangenomen zoos van Japan .
In Kokoro heeft hij ons 't innerlijke Japan willen ontsluiten,
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want Hokoro beteekent : Hart . ;Met Japansche letters gesehreven
beteekent het woord gelijktijdig : Zin, Geest, Moed, Besluit, Gevoel,
Neiging en Innerlijke Beteekenis, zooals wij zeggen : Het Hart
der dingen 19 . (biz . 5) .
En hoe buitengemeen-nobel is dat Japansche hart! Een moordenaar, met fij nen tact gesteld tegenover 't kind van zijn slachtoffer, werpt zich op de knieen en roept, zijn gelaat tegen de aarde
slaande : „schor weenende in een hartstochtelijke uitbarsting van
berouw, dat bet hart van ieder schokte : „Vergiffenis ! Vergeef mij
kleintj e ! onuitsprekelij k groot kwaad heb ik gedaan ! Maar flu ga
; ik ban blij to sterven ." Het kind
ik voor mijn zonde starves
schreide nog stilletj es . De ambtenaar der politie richtte den
bevenden misdadiger op, de zwijgende menigte week terug near
rechts en links om hem voorbij to laten . Toes begonnen, geheel
onverwacht, alien to snikken . En . . . . tranen in de oogen van den
politie-agent" (hi . 1D . Een leelijke, blinds straatzangeres zingt
,,zooals alleen een boerin kan zingen, met een rhythms in hare
stem, die ze misschien van de krekels en wilds nachtegalen afgeluisterd had, en met verdeeling en onderverdeelingen in hat aanhouden der tones, die nooit neergeschreven warden in de muzikale
taal van het Westen . 1+ n terwijl zij zong, begonnen die luisterden
stilletjes to weenen" (bl . 16 . Als zoo reeds de menigte is, hoe zal
dan wel de bloem daarvan, de vrouw, zijn? Immers : „een der
liefelijkste vrouwentypen, die de wereld ooit gezien heeft . Daze
huiselijke opvoeding kweekte eenvoud van hart, natuurlijke bevalligheid en manieren, gehoorzaamheid en plichtbesef als slechts in
Japan wordt gekweekt . Het zedelijk gevolg ervan was iets, to
zacht en schoon voor een andere dan de oude Japansche maatschappij ;
van hear ward geeischt bijna bovennatuurlijk to zijn ; to verwezenlijken, tenminste in uiterlijken schijn, hat ideaal van volmaakte
zelfverloochening . En dit kon ze does met een echtgenoot van
hear eigen rang, fijn van gevoel, - in staat hear gevoelens to
gissen en ze nooit to wooden'' (bl . 118) . Ward 'n enkele Japanner
ook nit welwillendheid Christen, hij, een mensch „zonder vrees,
beleefd, onzelfzuchtig, zonder genotzucht", (bl . 157) komt aldra
terug van die dwaasheid . ,,Weinig jarea, nadat hij een vermogen
had opgeofferd om een christen, of liever een lid van een vreemde
godsdienstige sekte, to worden, herriep hij openlijk hat geloof, dat
hij met zooveel opofferingen had verlaten . Hij had de groote
geesten van zijn tij d bestudeerd en beter begrepen dan zijn godsdienstonderwijzers" (bl . 175) . Gelukkig wordt bet Westen eindelijk

4 7 6 ---wat wijzer . „Reeds beginners onze liberaalste kerkgenootschappen,
die hat hoogst ontwikkeld zijn, de ijdelheid der zending in to zien"
(bi. 174). Ja, waaro m ook nog zending sinds prof. Chamberlain
terecht heeft gezegd : ,,,,Ears Japansche menigte is de lieflijkste in
de wereld ." Uw Japansche landlooper neemt dagelijks zijn warm
bad, als hij ears deal van een cent heeft om 'r voor to betalen, of
zijn koude bad als hij hat niet heeft . In zijn kleinen bundel zijn
kammen, tandenstokers, scheermessen, tandenborstels . Hij staat
zich zelf nooit toe onaangenaam to worden . Als hij zijn bestemming
bereikt, kan hij zich herscheppen in eon bezoeker van zeer aangename manieren, in onberispelij ke, ofschoon eenvoudige kleeding"
(bl. 91) . Wat denkt dan wel dat alleen in techniek en wetenschap
uitmuntende Westen ! „Die wereld had goon geloof. Hot was eon
wereld van spotternij en vermomming ; van vermaak zoekend
egolsme, bestuurd niet door godsdienst, maar door polities eon
wereld waarin hot voor een mensch niet goad was, geboren to
zijn" (bl . 182). Laat 't zich zelf bekeeren van zijn ontzenuwende
„gewoonte leeren schooners to dragon", van zijn „individualisme,
heden de vij and van opvoeding evenals de vij and van maatschappelijke orde", van zijn „door realisme bedorven kunstsmaak", van zijn
„alcoholisrne en huichelarij" (hi . 89, 99 en 180/2)! En dus terug
naar hot Oosten, want : „de zachte ernst, de hartstochtlooze teederheid van die Boeddha-gezichten zouden zielevrede kunnen geven
aan hot Westen, vermoeid door geloofsbelijdenissen die in gewoonten
warden veranderd, verlangend naar de komst van eon ander prediker die kan verklaren : ,,Ik hob hetzelfde gevoel voor liet stooge als

voor hat lage, voor hat zedelijke als voor bet onzedelijke, voor de ontaarde als voor de deugdzanze, voor hen die andere inzi-citten en revkeercie godsdienstige denkbeelden hebben als voor hen, wier geloof goad
en waar is" (bl . 203)

Nu, hob ik to veal gezegd : dat dit echt sets is voor de
tegenwoordige Hollanders? Zoo gezellig „stuivertj a verwisselen",
en dat niet door 'n opgewonden anarchist] e, maar op grond van
levenservaring, door 'n man die z'n Spencer en Schopenhauer even
goad kept, als hijzelf voortreffelijk schrijft!
Zeker, zeker ; maar nieuw is dit niet . Die L a f c a d i o H e a r n
is 'n broertj a van J e a n J a c q u e s R o u s s e a u, en zijn zelfopofterende, refine, enz . Japanner is niemand anders dan R o u s s e a U's
door de beschaving nog niet bedorven natuurmensch - die nergens
en nooit bestaan heeft, en nooit en nergens op daze aarde bestaan
zal. Boeddha, de allesvergevende, moot me dit maar vergeven
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ik geloof noch in de onhedorvenheid van zijn geloovigen, noch in
die van dit rag, noch in die van eenig ras ; en ik ban, helaas,
maar al to zeker dat we alien gezondigd hebben en de reinheid
derven .
Maar L a f c a d i o H e a r n heeft ze toch persoonlijk zoo leeren
kennen ! ?
Ja ; hij heeft ze zoo gezien, maar met de oogen van een renegaat -- en dat zijn oogen voor 'n dweper en schrijver met apostolische allures, maar niet voor 'n oprechten keener en zuiveren
apostel, die west dat de waarheid machtig is, en niets zoo haat als
opwinding en mooidoenerij .
Of ik dit kan bewijzen?
Ja ; ik herinner me mijn kennismaking met 't Boeddhisrne uit
de Sacred Books o f the East ; en die herinnering kan me nog benauwen, want zoo grauw, vervelend, onverkwikkelijk en slap-idealistisch als ik die Boeddhistische voorschriften toch beyond ! En
dus, toen ik in Kokoro die opdringerige aanprijzing van al dit
salon-Boeddhisrne las, glimlachte ik : - laten de menschen 't echte
Boeddhisrne maar eens lezen, of luisteren naar hat woord van J.
H u i z i n g a, den Amsterdamschen privaatdocent in de letterkunde
van Voor-India, die in zijn Openbare Les van 1903, zest : ,,Formalisms is een hoofdkenmerk van de Buddhistische litteratuur ; geestelijke hoogmoed en dorheid van gemoed zijn het dikwijls ook"
(bl . 17) .
Maar, intusschen twijfel ik niet of Kokoro zal druk gelezen en
geprezen worden .
(. -. F . H.
A d o l f M i c h a e l i s . Die archaeologischen Entdeckungen
des Neunzehnten Jahrhunderts . Leipzig . E. A . S e e m a n n .
Het klinkt min of maar onwaarschijnlijk, wanneer men in onze
aan hoeken overrijke dagen nog van een boek zest, ,,dat hat in
eens behoefte voorziet ." Toch aarzel ik niet mijn oordeel over
dit in den allerbesten zin des woords populair geschrift van den
begaafden M i c h a e 1 i s in die uitspraak near to lessen . De behoefte bestaat, dank zij de belangstelling ; want alleen de archaeologic behoeft niet in to stemmen met de rechtmatige klacht der
.,, Alterthumswissenschaft' ` over de verkoelde liefde van hat publiek ;
opgravingen hebben de weetgierigheid geprikkeld, reizen naar de
landen der oude cultuur hebben die ten deals bevredigd . Maar de
kennis nit reisboeken of korte berichten vergaderd is fragmentarisch
en vaak verward . Aan daze bezwaren komt hat voortreflijk ge-

sehreven book van M i c h a e 1 i s to gemoet . Hij brengt, met die
klaarheid van oxpositie, die alleen uit volkomen heerschappij over
de stof geboren wordt, orde in den chaos . Eerst schetst hij vluchtig
den stand van Europa's kennis der antieke kunstwerken tot aan
hot slot der achttiende eeuw, die periode toes Rome nog zonder
tegenspraak hot eenig middelpunt alley archaeologische belangstelling was, toen langzaam to Rome zelf de verzamelingen van
Albani, Giustiniani, Aldobrandini, Ludovisi, Farnese
ontstonden, en W i n c k e 1 m a n n zijne kunstgeschiedenis ontwierp,
meesterwerk door de distinctie en de zienersgave van den Schrijver,
dock gebouwd op eenen grondslag die wel moest verouderd blijken,
nadat eenmaal hot onderzoek in H e 11 a s zelf - toen nog in zijne
kindsheid - had geopenbaard wet eigenlij k de origineele Grieksche
kunst van de „Antieken" to Rome onderscheidde .
Dan volgt de tij d van N a p o 100 n, die eerst, met D e n o n aan
zijne zijde zijn Egyptischen veldtocht, als eon tweede Alexander,
maakt tot eon veroveringstocht voor de wetenschap ; dock straks
op de wijzo der Ronaeinsche veroveraars de kunstschatten uit de
overwonnen landen wegsieept near Parijs om zijn Musee Napoleon
to vullen.
De gepleegde roof wend na N a p o l e o n s val hersteld . Rome
kreeg zijne schatten terug . Maar niet aldus Athene . Lord E 1 g in 's
„plundering op de Acropolis" verrijkte Net British Museum, dock
beroofdo hot Parthenon voor good van zijne kostba,arste kunstwerken . Verdient E 1 g i n daarom ten voile den smaad hem na
B y r o n s vloek zoo ruimschoots toebedeeld ? Wie M i c h a e 1 is'
heldere en uitvoerige verhaal van de lijdonageschiedenis der Elgin
marbles best, wordt voorzichtig in zijn vonnis .
Reeds in doze inleidende hoofdstukken -- architectonisch good
geconstrueerd zoodat men de grondslagen van hot archaeologisch
geheel zeer duidelijk volgen ken - maar moor nog in hot volgend
gedeelto ligt kleur en warmto door de aandacht, welke M i c h a e 1 i s
aan hot persoonlijke element wijdt . Hij doet zijne lezers meereizen
near de graven van Corneto en Chiusi ; hot is alsof zij uit den
mood van Stackelberg, van Gerhard on Panofka zelven
hooren, welke de groote boteekenis der Etrurische gravenvondaten
als inloiding tot eene eerste kennis van de Grieksche schilderkunst
is geweest, eene kennis die, straks door de studio der Pompej aansche fresco's verruimd, eerst volledig en gepraecizeerd zou
wordon door hetgeen Hell a s zelf -- vooral op hot gebied der
vazenkunst
weldra aan hot licht zou brengen .

,, it bet Oosten bet licht .'' M i c h a e l i s ziet dat daglicht in
de tweede helft der negentiende eeuw in zoo vollen rij kdorn binnen
stroomen over hat terrain der archaeologic, dat hij om de groote
lijnen van bet to schetsen tafreel niet to does to loor gaan, zijnen
meer chronologischen en biografischen verhaaltrant last varen, nadat
hij de stichting van de Duitsche en Fransche Institutes to Rome
en to Athena heeft vermeld . Zij n boek wordt door die wij ziging
zeker niet minder boeiend . Met bewonderenswaardigen takt en
zelf beperking stelt hij in hat licht, wat flu eigenlijk voor ons, in
stedenbouw zeker de meerderen van de oude Hellenen en in
architectoniek nauwelijk meer hunne leerlingen, hat belangrijke is
in de ontgraving dier oude vereeringsplaatsen : Dodona, met zijne
schatten door de offervaardige geleerdheid van K a r a p a n o s aan
hat licht gebracht, Delos en Delphi, dubbele glorie der Ecole
d'Atli ones, Olympia, Eleusis en Epidaurus . voor een deal ligt natuurlijk
hat belang deter opgravingen in de kunstschatten aldaar gevonden .
Maar al gaat M i c h a e l i s dat punt allerminst stilzwij gend voorbij,
de nadruk ligt bier op den eigenlijk archaeologischen arbeid . Een
schitterend getuigenis voor de moderne, wetenschappelij ke methode
van stedenexcavatie, die scherper dan vroeger bouwperiodes en
lagen onderscheidt, geeft naast bet hoofdstuk aan de „cultusplaatsen"
gewij d, bet daaropvolgende over „antike S tadtanlagen." Wie onder
M i c h a e l i s' lezers ooit to Pompej i heeft rondgedwaald en daar
heeft gezien, walk onderscheid er is tusschen de oude „schatgraverij''
en de systematische opgravingstechniek rinds F i o r e 11 i aldaar
toegepast, die kan niet anders dan geboeid worden door bet overzicht dat M i c h a e 1 i s geeft van den arbeid to Troj e, Mycenae en
Pergamum, in de steden van Klein-Azie en op de eilanden . En
vie wat meer dan de ,,belangstellende toerist" heeft rondgezien
op bet terrain waar Michaelis onze gids is, die waardeert nog iets
anders ! Immers op meesterlijke wijze is bier al bet verspreide
bijeengebracht, naar zijne waarde gewogen en gerangschikt ; bier
is een geleerde aan bet woord, wiens werk vrij is van alle dorheid,
ofschoon bet is gebouwd op de meest volledige zaakkennis. „Hinter
den Schnittern muss auch der Garbenbinder seines beseheidenen
Amtes walten", zegt de schrijver ; maar daze beeldspraak, hoe
beminlijk ook in hare nederigheid, geeft van zijnen arbeid cane
onjuiste voorstelling . De man, die bier de moeilijke task heeft
ondernomen om uit de zich steeds stranger van elkander scheidende
deelen van schilderkunst, bouwkunst, plastiek, vazenstudie enz .
wear een geheel to scheppen, is meer aan canes bouwmeester
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dan aan een schovenbinder gelijk . En trouwens, hij gevoelt dat
ook zelf ! Hij west dat hij recht heeft de specialisten -- niet als
hun minders ! - to vermanen met S c h ill e r s woord
Tmmer strebe zum Ganzen, and kannst du selber kein Ganzes
Werden, als dienendes Glied schliess an emn Ganzes dich an .
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REMBRANDT .

UIT REMBRANDT'S LEIDSCHEN TIJD
DOOR

W . MARTIN. 1)

Sinds Bode in 1881 zijn beroemd geworden opstel
„Rembrandt's friiheste Tatigkeit" schreef, heeft de wetenschap veel aan bet licht gebracht, dat een beter omlijnd
en scherper beeld geeft van de werkzaamheid van R e m b r a n d t voor 1632 . Toch kan het laatste woord hieromtrent
nog niet gesproken worden, aangezien op vele punten de
gegevens nog ontbreken . Nu echter in dit jaar door de
hulde, die Leiden aan den Meester brengt, als vanzelf weder
de aandacht gevestigd wordt op de beteekenis van zijne
werkzaamheid in zijn geboortestad, meende ik dat het zijn
nut kan hebben, in groote trekken R e m b r a n d t' s werkzaamheid als schilder v66r 1632 to schetsen, daarbij
steun ende op de gegevens, die de Rembrandt-studie tot
heden heeft bij een g ebracht 2) .
1) Voordracht, 7 April 1906 gehouden op de maandelijksche vergadering der Mij . van Nederlandsche Letterkunde to Leiden .
2) De meeste in dit opstel genoemde schilderijen zijn afgebeeld in
bet gemakkelijk overal verkrijgbare boek over Rembrandt van Ad .
R o s e n b e r g, deel II van de Klassiker der Kunst (Uitg . Deutsche
Verlags-anstalt, Stuttgart) . Voor de schilderijen verwijs ik verder naar
bet groote werk in acht deelen van Bode, uitgegeven bij Charles
Sedelmeijer to Parijs . Dit bevat ook een levensbeschrijving en een
O . E . V 17

1

2
Voor vakgenooten kan dit opstel dus Been nieuws bevatten. Moge het echter buiten then kring een weinib
helpen bij dragen tot meerdere bekendheid met R e m b r a n d is
Leidschen tijd .

REMBRANDT IN LEIDEN .

Hetgeen wij omtrent R e m brand t' s levee in Leiden
weten komt in kort op het volgende neer
Rembrandt Harmenszoon van Rijn, zooals zijn
naam voluit luidt, werd to Leiden geboren in de Weddesteeg, den 15den Juli 1606, zoo wij althans aan de mededeelingen van zijn oudsten biograaf O r l e r s meer geloof
willen hechten dan aan andere gegevens, die op 1607 of
1608 als geboortej aar wij zen . Hij was het achtste van
negen kinderen 1) . Zij n vader H a r men G err i t s z o o n
van R ij n was molenaar en behoorde tot den goeden
burgerstand . Met zijn vrouw, N e e l t g e n Will e m sdochter van Zuydtbroeck, bewoonde hij een huis
in de Weddesteeg, waar beiden hun kinderen een eenvoudige opvoeding schijnen gegeven to hebben, die, voor
zoover wij kunnen nagaan, een bij uitstek Protestantsche
is geweest en althans bij R e m b r a n d t vroegtijdig die
bepaalde voorliefde voor den bijbel moet hebben opgewekt,
die reeds uit zijn oudste schilderijen blijkt en die hem
kritische beschrijving der schilderijen . Voor de etsen zie men R o v i n s k i' s catalogue en atlas, en v o n S e i d l i t z' Kritisches Verzeichnis der
Radierungen Rembrandts, Leipzig Seemann .
Van R e m b r a nd t' s teekeningen verschijnt binnenkort een beredeneerde catalogue van de hand van Dr. C . H o f e t e d e d e G r o o t, die mij
daarin welwillend inzage verleende . Reproducties naar R e m b r a n d t' s
teekeningen vindt men het best in het bekende werk van L i p p m a n ,
voortgezet door H o f s t e d e d e G r o o t en uitgegeven bij Martinus
Nijhoff to 's-Gravenhage . De oorkonden over R e m b r a n d t zijn bijeen
to vinden in H o f s t e d e d e G r o o t „Die Urkunden fiber Rembrandt",
Martinus Nijhoff, 1906.
1) Do gangbare voorstelling, dat hij het vijfde van zee kinderen
was, is onjuist . Zie mijn opmerking in den Ned . Spectator v. 1906 no .8 .

zijne moeder herhaaldelijk doet of beelden met de Heilige
Schrift op den schoot en in de lectuur daarvan verdiept .
Terwijl R e m b r and t' s broeders voor verschillende ambachten waren opgeleid, bestemden zijn ouders hem voor
de studie en zoo vinden wij den jongen R e m b r a n d t op
20 Mei 1620 ingeschreven als student in het Album Studiosorum met de woorden : Rembrandus Hermanni Leidensis. an. 14 stud . litt . apud parentes 1).
Al to best schijnt het aan de universiteit niet to zijn
geg aan, aithans 0 r 1 e r s bericht dat R e m b r a n d t' s ouders
,,genoodzaakt" zijn geweest hem ,uit de school" to nemen
en in de leer to doen bij een schilder, omdat R e m b r a n d t' s
neigingen geheel en al strekten tot de schilderkunst.
Die schilder was een familielid van H arm a n, J a c o b
v a n S w a n e n b u r c h, een weinig verdienstelijk en zeer
middelmatig meester, bij wien R e m bran d t drie jaren
bleef. Daarna ging hij in do leer bij P i e t e r L a s t m a n
to Amsterdam, vanwaar hij echter reeds na een half jaar
naar Leiden terugkeerde. In den loop van 1624 op zijn
vroegst dus was R e m b ran d t in Leiden terug, maar de
mogelijkheid is niet uitgesloten dat hij langer, b .v. tot
1622 of '23, aan de academie is gebleven en dus misschieu
eerst in den loop van 1626 of '27 in Leiden is teruggekeerd. Wij weten hieromtrent niets en eerst to beginnen met het jaar 1627, waarin zijn oudste gedateerde
werken vallen, hebben wij een grondslag, waarnaar men
zijn beteekenis als kunstenaar kan bepalen . Deze oudste
schilderijen zijn naar modellen geschilderd, die ook op
werken van 1628 en later voorkomen, en het is derhalve zoo
goed als zeker, dat ze niet meer in L a s t m a n' s werkplaats,
maar in Leiden zijnn ontstaan .
Merkwaardig is, dat men to Leiden reeds omstreeks
het jaar 1628 R e m b r a n d t' s beteekenis is gaan inzien .
Niet alleen inimers vinden we omstreeks dit jaar het eerste
1) De studie in de letteren was een soort van propaedeusis voor
literaire vakken, na afloop waarvan men met de eigenlijke raketudie begon,
in dit geval duo rechten, theologie of letteren .

oordeel over hem van een tijdgenoot, A r e n t van B u c h e l 1 ),
die zich verzet tegen de meening, als zou R e m b r and t reeds
toen eeu artist van beteekenis zijn, maar ook krijgt R e mb r and t reeds op den 14den Februari 1628 zijn eersten
leerling, den later zoo beroemden G err i t D o u . In dienzelfden tijd gaat hij samen werken met den een jaar jongeren
Leidenaar J a n Lie v e n s, die ook bij L a s t m a n schilderen
geleerd had, zoodat wij on s tusschen 1628 en 1630 het
drietal R e m brand t, Lie v e n s en D o u als werkzaam op
hetzelfde atelier, of althans onder elkanders onmiddellijken
invloed en in elkanders onmiddellijke omgeving, moeten
voorstellen .
Korten tijd daarna, omstreeks 1629 of '30, stelde
Con s t a n t ij n H u y g e n s 4jn onvoltooid gebleven biografie
op, waarin hij dat merkwaardige oordeel over R e m b r a n d t
uitspreekt, dat de beste getuigenis aflegt van de beteekenis,
die toen reeds aan zijn werk werd gehecht .
In deze biografie roemt hij R e m b r a n d t en L i ev e n s als twee kunstenaars, die reeds hun beroemdste
tijdgenooten evenaren en dezen weldra zullen overtreffen .
De vader van den eenen is een borduurwerker, die van
den ander een molenaar ; hun ouders hebben' hun uit gebrek aan geld slechts gewone leermeesters kunnen geven,
die wanneer ze thans hunne leerlingen zouden zien, evenzoo beschaamd over zichzelf zouden zijn, als de leermeesters van een Virgilius, Cicero of Archimedes . Zij
hebben, aldus vervolgt H u y g e n s, aan hunne leeraren
niets to danken, maar aan zichzelf alles en zij zouden het
zeker evenver gebracht hebben, wanneer zij in het geheel
geen leermeesters hadden gehad . H u y g e n s prijst verder
R e m bran d t op in het oog loopeude wijze en vooral een
zijner schilderijen, waarop wij straks terugkomen .
Zoo werd R e m b r and t' s kunst reeds toen, in Leiden
1) Oorkondenboek No . 14. In de korte aanteekeningen over sehilders van dezen van B u c h e 1 staat : „Molitoris etiam Leidensis filius
magni fit, Bed ante tempus" ; d .w.z . : ook de Leidsche molenaarszoon wordt
voor (een) knap (Bohilder) gehouden, maar (die zoo oordeelen, oordeelen)
voorbarig .

aithans, gewaardeerd . Weldra schijut zij ook buiten die
stad de aanda,cht to hebben getrokken en het is waarschijnlijk, dat de portretbestellingen uit Amsterdam, waarvan
0 r 1 e r s rept, reeds spoedig daarna, omstreeks 1630, zijn
begonnen en dat toen het keen- en weer reizen naar
Amsterdam een aanvang heeft genomen, dat de reden zou
worden van R e m b ran d t' s definitieve vestiging in die
stad, die blij kens schilderijen en oorkonden . 1) in den loop
van 1631 plaats greep en die voor hem het begin was van
die reusachtige ontwikkeling van zijn talent, waarvan wij
alien de uitingen kennen en lief hebben .
In Leiden heeft R e m b r a n d t sedert niet anders dann
voor het re,,elen van familiezaken vertoefd. Die korte bezoeken beteekenen voor zijn kunst niets, zoodat wij daarvan
niet behoeven to reppen .
II.
REMBRANDT'S LEERMEESTERS EN HUN INVLOED OP HEM .

Dit over R e m bran d is leven in Leiden .
Beschouwen wij thans zijn werken meer van nabij .
Allereerst rij st dan de vraag, in hoeverre uit de met zekerheid door Rem brand t vervaardigde werken gevolgtrekkingen kunnen worden gemaakt met betrekking tot zijn
leerjaren en den invloed van zijn leermeesters . Het antwoord op die vraag komt op het volgende neer
S w a n e n b u r c h kan moeilijk anders dan een technischen
invloed op R e m b r and t hebben gehad : hij leerde hem
hetg een 0 r 1 e r s noemt „de eerste fundamenten ende beginselen" . R e m b r and t zal er dus geteekend hebben naar
prenten, pleister en stilleven en is er misschien reeds met
schilderen begonnen.. Immers hij bleef er, als wij O r 1 e r s
1) Oorkondenboek no . 19 : den 24sten Maart 1631 verklaren twee
notarissen to Leiden, dat zij o a . R e m b r a n d t den Ssten Maart of daarna
nog hebben gezien of met hem gesproken . Oorkondenboek no . 20 apreekt
reeds van een schuldbekentenis van den Amsterdamschen kunsthandelaar
Ulenburgh jegens Rembrandt .
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mogen gelooven, drie jaar . Al then tijd woonde hij waarschijnlijk bij Swan e n b u r c h in, zooals dat toenmaals bij
leerlingen gebruikelijk was 1). Zeer voor de hand ligt ook
de onderstelling, dat R e m b r and t in die jaren bet omgaan
met etsnaald en burij n heeft geleerd, want S w a n e n b u r c h's
broeder beoefende die kunst . En dat R e m b r a n d t veel
geetst moet hebben voordat hij tot de volmaaktheid kwam,
waarvan reeds zijn eerste etsen van 1628 getuigen, daarover
zijn alien bet eens, die de ongemeene gemakkelijkheid kennen,
waarmede die etsen zijn uitgevoerd .
Invloed van S w a n e n b u r c h met betrekking tot den
inhoud van R e m b r and t 's werk bespeuren wij nergens .
Want de beide eenige schilderijen van S w a n e n b u r c h, die
wij kennen (in de musea to Kopenhagen en Augsburg)
zijn architectuurstukken, gezichten op de St . Pieterskerk
to Rome, die in geen enkel opzicht met eenig werk van
Rembrandt eenige overeenkomst vertoonen .
Zij zijn geheel bet werk van iemand van middelmatigen
aanleg en zonder eenig eigen inventie-vermogen . Slechts
de talrijke kleine figuren getuigen van een beslist, hoewel

onontwikkeld talent voor componeeren van groepen . Bovendien blij kt uit die schilderijen Mn eigenschap, die zij in
hooge mate bezitten, n.l . het(yeen onze voorouders noemden
,,netheyt" . Uiterst correct is bet schilderwerk, zonder een
haartje aan bet penseel, zonder eon enkele fout tegen bet
schoolmatig lineair-perspectief of de toen als mode geldende
kleur-recepten van bet luchtperspectief. Het schijnt wel,
dat Rembrandt bij Swanenburch terdege gedrild is
in die soort van „netheyt", zoooals we w is die van de
schoonschrijflessen in onze jongensjaren herinneren .
Toen is Rembrandt naar Amsterdam geg aan, in de
leer bij Last man, een van de schilders die onder Invloed
van Elsheimer en Carravaggio iets nieuws, iets

moderns trachtten to geven in genre-achtig opgevatte mytho-

logische en bijbelsche tafereelen .
1)

Misschien zijn juist de

0 r l e r s spreekt uitdrukkelijk van „brengen ends besteden bij" .

laatste de reden geweest, dat de keuze van R e m b r an d t' s
vader op L a s t m a n als leermeester viel .
Want als kunstenaar stond L a s t m a n niet hoog . Hij had
geen frisschen kijk op de dingen, moist nooit in zijn figuren het
individueele, het persoonlijke uit to drukken, wist nooit ook die
eenheid van toon to scheppen, die iets geschilderds maakt tot
een schilderij . Men behoeft slechts zijn werken in het Rijksmuseum, het Mauritshuis of het Museum Boymans to zien,
om dit op merken . Zijn invloed op R e m b r and t is dan ook
geen artistieke in den strengen zin van het woord geweest .
Wat R e m b r a n d t bij hem leert, zijn uiterlijkheden, en die
hebben op zijn kunst vooral in het eerst een sterken invloed .
Immers R e m b r a n d t wordt door L a s t m a n gebracht tot
of ten minste versterkt in zijne voorliefde voor het schilderen van bijbelsche onderwerpen, op intieme, geure-achtige
wijze opgevat .
Rembrandt maakt bij Lastman kennis met de
Elsheimer'sche manier van verbinden van deze voorstellingen
met het landschap en bovendien met de Elsheimer'sche
kaarslicht-effecten . Ook ziet hij er het eerst, hoe „men"
Oosterlingen schildert, hoe men de personen uit het Oude
en Nieuwe Testament ,behoort" of to beelden en uit to
dossen met kaftans, tulbanden, zwaarden enz . Ook de
naleve verwarring van het Oosten met de Oost, die hem
zijn geheele leven la-Dg bijblijft, die hem reeds in 1628 zijn
Simson 1) met een Maleischen kris doet wapenen en hem noin 1636, op zijn tweeden Simson 2), de Filistijusche moordenaars hetzelfde Indische wapen in handen doet geven, ook
die verwarring moet tijdens dit Amsterdamsch verblijf het
eerst bij hem zijn ontstaan .
Kortom, al deze uiterlijkheden van de kunst van L a s tm a n en zijn kring hebben op den jongen Rembrandt indruk
gemaakt en die indruk is z66 sterk geweest, dat wij in tal
van werken uit zijn Leidschen tijd zeer duidelijk tal van
Last m a n-reminiscenties kunnen aanwijzen .
Want niet alleen in de costumes, ook in de voor1) Berlijn, Keizer van Duitschland .
2) Frankfurt a/M ., Stadel'sches Kunstinstitut .

stelling volgt hij zijn leermeester na . Zoo schildert hij
b.v. nog in Leiden dezelfde bijbelsche onderwerpen als
L a s t m a n . De Opwekking van Lazarus, David harpspelend
voor Saul, de Vlucht naar Egypte, de Doop van den Kamerling en tal van andere door Rembrandt v66r 1632 geschilderde of geetste onderwerpen, wij vinden ze in het werk
van zijn leermeester v66r 1627 terug . Men lette slechts op
L a s t m a n's Opwekking van Lazarus van 1622 in het Mauritshuis, op zijn Vlucht naar Egypte in het museum Boy m a n s,
op zijn Doop van den Kamerling to Karlsruhe, enz .
Ook in de details van de vroege werken van R e mb r a n d t en die van L a s t m a n zijn behalve in de reeds
genoemde wijze van uitdossen der Oosterlingen veel punten
van overeenkomst aan to wijzen . Zoo b.v. in den coulissen
achtigen opbouw der boomen en rotspartijen en in het voorkomen op R e m b r and t' s schilderijen van een koolachtige plant met groote gekrulde bladeren, die men op vele
van L a s t m a n' s werken aantreft en die voor hem karakteristiek is. Duidelijk kan men een en ander opmerken
door vergelijking b .v. van R e m b r a n d t' s Doop van den
Kamerling met dezelfde voorstelling van L a s t m a n, die zich
in het museum to Karlsruhe bevindt . De overeenkomst op
de genoemde punten is treffend, ja zelfs in allerlei andere
details, b.v. den wagen en den zonnescherm, ziet men hoe
sterk R e m b r a n d t hier onder L a s t man's invloed staat .
Ook in het weergeven van handgebaren heeft R e m b r and t
zich in het eerst meer dan eens van L a s t m a n' s opvatting
bediend . De verwantschap b.v. van de houding der
Profetes Anna op R e m b r and t' s Simeon in de collectie
Weber to Hamburg met die van de meest rechtsche figuur
op L a s t m a n' s Opwekking van Lazarus in het Mauritshuis is zeker geen toevallige.
Al is er dus allerlei dat Rembrandt van Lastman
en zijn kring overneemt, toch is er een punt, waarop
R e m b r and t ongevoelig blijft . Alles wat bij zijn leermeester zweemt naar het italianiseerend-academische, wordt
zorgvuldig door R e m b r and t gemeden . Hij dacht er dan

De Doop uan den Kamerlin9 .

Schilderij in het Museum to Karlsruhe .

P . LASTMAN .
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ook niet aan om, gelijk Swanenburch en Lastman
gedaan hadden, Italie to gaan bezoeken en er de „oude
meesters" to bestudeeren, gelijk dit rinds ruim een eeuw
hier to lande onder de schilders gewoonte was geworden .
Men schijnt hem wel aangeraden to hebben naar Italie to
reizen. H u yo, e n s althans zeker . In zijn biografie immers
verwijt deze aan R e m b ran d t en L i e v e n s, dat deze het
niet de moeite waard achten om Italie to bezoeken . Wilden zij
maar kennis makers met de werken van R a f a e l en M i c h e 1
AA n g e 1 o, dan zouden zij veel spoediger tot volmaaktheid
geraken . Zoo klaagt H u y g e n s omstreeks 1629 en hij
laat er op volgen, dat deze jongelingen beweren dat zij in
den bloei van hun leven geen tijd hebben tot zulk een
reis, en dat er gelegenheid genoeg is om ook buiten Italie
de Italiaansche kunst to leeren kennen . Een stoute bewering
voorzeker, die echter voor ons het sterkste bewijs is dat
R e m b r a n d t volkomen wist wat hij wilde, dat hij met
voile overtuiging brak met den sleur van R a f a e 1 -navolging, blijkbaar in het bewustzijn van zijn kracht om zonder
verdere leiding zichzelf to worden .
Uit de geheele wijze van werken van R e m b r and t in
Leiden blijkt sterk dat streven naar zelfstandigheid . Het bij
L a s t m a n geleerde voert zelden den boventoon . Hij g ebruikt
het blijkbaar slechts daar, waar hem de krachten nog ontbreken, maar uit honderd kleinigheden blijkt, hoe hij tracht,
zijn eigen wijze van zien voor de vroeger geleerde in de
plaats to stellen . Zoo behoudt hij op den duur slechts datgene wat niet met de ervaringen van zijn eigen verdere
studie in strijd is, zooals b .v. de kieeding der oosterlingen .
Trouwens, L a s t m a n' s invloed heeft zich niet verder
uitgestrekt dan tot R e m b r and t' s bij belsche en mythologische onderwerpen . Slechts op dit beperkte gebied heeft
hij iets aan hem to danken ; als portretschilder b .v. is
R e m b r a n d t, voor zoover wij kunnen nagaan, geheel zijn
eigen leermeester, evenals in zoovele andere onderwerpen,
die ver buiten L a s t m a n' s kring van voorstellingen lagen .
Of R e m b r a n d t na zijn terugkeer in Leiden nog
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onder leiding gewerkt heeft ? Het is zeer to betwijfelen,
al kan het niet met stelligheid ontkend worden . Het artistieke leven stond in Leiden toen nog niet hoog, stond bij
dat van Amsterdam en Haarlem b .v. verre ten achter . Er
waren eenige middelmatige portret-, historie- en fig uurschilders, zooals Joris van Schooten, Aernout Elsevier, Isaac van Swanenburch en Pieter van Veen .
Van hen kan R e m brand t moeilijk iets hebben geleerd .
Slechts David B a ill y, die ontegenzeggelijk de meest
talentvolle onder de toenmalige Leidsche portretschilders
was, zou voor R e m b r a n d t een goed raadsman hebben
kunnen zijn . Maar ook hiervan weten wij niets naders .
Verder woonde toes in Leiden de landschapschilder J an
van G o y e n en op den Rijndijk onder Zoeterwoude de
zeeschilder Jan P o r c e l l i s . Van invloed van deze beiden
op R e m b r a n d t blij kt evenmin iets : integendeel, de landschappelijke omgeving van R e m b r a n d t' s figuur-composities (b.v. op den Doop van den Kamerling) verraadt, gelijk wij
zagen, meer L a s t m a n' s invloed dan then van v a n G o y e n .
In 1628 kwamen de still even-schilders, Pie t e r P o t t e r
en Jan D a v i d s z o o n d e H e e m in Leiden woven . Het kan
zijn dat laatstgenoemde, die even oud was als R e m b r a n d t,
met hem samen heeft gewerkt . Opmerkelijh is tenminste
de overeenkomst in techniek van een uit 1628 ged ateerd
stilleven van dezen d e H e e m, dat zich in het Mauritshuis
bevindt en waarop de bekende true van R e m b r a n d t om
met het achtereind van het penseel in de natte verf lijnen
to teekenen, eveneens voorkomt . Het is niet onmogelijk, dat d e H e e m dit van R e m b r a n d t heeft afgekeken .
Of de toen in Leiden aanwezige schilderijen van andere
meesters R e m b r and t bij zijne studien hebben geleid,
weten wij al evenmin . Enkele particulieren bezaten portretten van F r a n s H a I s, wiens toen reeds zoo pittige
schildertrant den jongen meester mag hebben aangetrokken .
De groote schilderij van L u c a s v a n L e y d e n en de twee
triptieken van E n g e b r e c h t s z, toen op het stadhuis voor
iedereen to zien, hebben ook stellig indruk op hem gemaakt en
wellicht heeft het Jongste Oordeel van eerstgenoemde in hem

reeds die liefde voor L u c a s' kunst doers ontwaken, die hem
later zijnu prentkunst deed verzamelen en zelfs navolgen 1) .

REMBRANDT'8 sCHILDERIJEN VAN 1627 EN 1628 .
Maar, welke indrukken van de kunst van anderen
R e m b r a n d t ook in Leiden mag hebben opgedaan, zij
brachten hem niet of van den weg der onmiddellijke natuurstudie, die hem de eenig aangewezene scheen . Die Leidsche
jaren zijn voor hem een tijd geweest van ongelooflijk hard
werken, van met geweld strijden teg en moeilij kheden, die
hij steeds opnieuw tracht meester to worden .
Treffend is weer hetg een H u y g e n s hieromtrent bericht 2) . Hij heeft, zegt hij, zelden zooveel vlijt en volharding gezien . R e m b r a n d t en L i e v e n s veroorloven zich
niet eens de onschuldige genoegens van hun leeftijd . Ja,
voegt hij er vermanend aan toe, het ware to wenschen dat
zij hun niet bijster sterk gestel, dat Loch al door het
zittend levee geleden heeft, `vat beter verzorgden .
R e m b r a n d t werkte blij kbaar uitsluitend naar de
natuur, schilderend, etsend en teekenend . Nu eens is het
een figuur-compositie, dan weer een enkele studiekop naar
zichzelf of naar een van de personen uit zijn omgeving .
Hij stelt zich allerlei problemen van licht, kl eur en lijn, en
legt zich tegelij k zeer sterk toe op karakter-uitdrukking,
gebarenspel en g roepeering. Merkwaardig is het, hoe hij,
waar hij kan, aan zijn onderwerp een bijbelsch of althans
oostersch cachet geeft : zijn moeder verkleedt hij als
Hanna, zijn vader zet hij een tulband op, den ouden
grijsaard die hem al die jaren geduldig model zit, maakt
hij tot een Paulus, Petrus, Zacharias ; kortom zijn
voorliefde voor bij belsche onderwerpen blij kt zelfs in ziju
meest eenvoudige composities .
Er moet wel veel van R e m bran d is werk uit die
jaren verloren zijn gegaan . H u y g e n s' oordeel b .v. berust
1) Vergelijk o .a . Leidsch jaarboekje, 1906, bladz . 110 v1-g .
2) Oorkondenboek No . 18, 19, 20 en 21 .
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blij kbaar op de kennis van veel meer werken van R e mb r and t dan die wij thans bezitten . Hij zegt, dat het niet
in zijn bedoeling ligt, ze alle op to sommen en spreekt
den wensch uit, dat hij
en Lie v e n s ieder een catalogue van hun werk zullen aanlegg en .
Uit het weinige, dat van dit werk over is, kunnen wij
ons echter toch een zoo al niet volledig, dan toch eenigszins
samenhangend beeld van R e m b r a n d t' s ontwikkeling in
die jaren vorm en.
R e m bran d t' s vroegst gedateerde schilderijen zijn
de Geldwisselaar, in het museum to Berlijn en de Apostel
P a u l u s in de Gevangenis, in het museum to Stuttgart .
Beide zijn gedateerd 1627 en dragen R e m brand
monogram .
Zij waken elk den indruk van met buitengewone zorg to
zijn samengesteld . In vele opzichten zijn zij nog het werk
van een beginner : de schaduwen zijn to weinig doorschijnend, de handen, vooral bij den Geldwisselaar, to zwaar en
de schildering verraadt op veel plaatsen die schuchterheid
van uitvoering, die onwillekeurig ontstaat bij het schilderen van partijen,waarvan men eerst onder het werk bemerkt,
dat zij to moeilijk zijn . Men zie b .v. den linker-benedenhoek van den Paulus en enkele partijen in diens kop, en,
op den Berlijnschen Geldwisselaar, diens jas en de reflexen
in den linker-bovenhoek .
In het algemeen houdt R e m brand t zich in beide
werken angstvallig aan het model en de of to beelden voorwerpen . Hij copieert zoo nauwgezet mogelijk zijn gegeven,
zooals hij het in natura v66r zich heeft opgesteld . Hij
fantaseert geen oogenblik, laat zelfs zijn Paulus- zoowel
als zijn Geldwisselaarsmodel een bepaalde gelaatsuitdrukking
aannemen en schildert die na, evenals hij dit doet bij ziju
eigen kop, als hij then door den spiegel etst, of schildert met
een of andere grijnzeude, lachende of verschrikte expressie .
Hij maakt veel werk van de houding van zijn figuur
het nadenken van den Paulus, het aandachtig bekijken van
het muntstuk door den wisselaar zijn op buitengewoon

is

ernstige wijze bestudeerd . Ook het stilleven, het zwaard,
de tasch, de boeken, hij schildert ze geheel en al near de
natuur.
Zijn techniek is gedetailleerd, zonder evenwel peuterig
to zijn . Hij streeft reeds hier niet naar gladheid, maar
alleen naar effect . Peuterigheid veroorlooft zijn vette kleuropzet niet . Waar hij b .v. bij een levend model onder het
schilderen karakteristieke details wil vastleggen, zonder to
kunnen wachten tot de verf droog is, teekent hij met het
hout van het penseel in de natte verf . In dezen true, dies
hij bij het schilderen van de baardharen van den Geldwisselaar toepast, toont hij zich reeds den kunstenaar, die
op rijperen leeftijd aile middelen geoorloofd zal achten die
tot bet Joel leiden en daarom met V e 1 a z q u e z de schepper
van de impressionistische techniek kon worden .
De kleuren van beide schilderijen zijn mat naar den
grijzen kant, hier en daar met een even aangeduid violet,
blauw en bruin . Het grijsgroene van later is er nog niet in .
Wat treffend is in beide st ukken, is de eenheid die er,
ondanks bet zwakke van vele partijen, heerscht . Beide
schilderijen spreken van den beslist picturalen aanleg van
den maker, van zijn scherpe opmerkingsgave . Zoowel de
Geldwisselaar als de Paulus zijn als compositie uit een stuk,
beheerscht door het lichteffect, dat naast de expressie van
den kop bet hoofddoel der schildering is . Op den Geldwisselaar is het bet effect van het kaarslicht, op den Paulus
het op den kerkermuur schijnend zonlicht, waartegen de
kop van den apostel als tegen een aureool moest uitkomen .
Moeilijke opgaven zijn het, die de nog niet of nauwelijks een-en-twintig-jarige kunstenaar zich stelt en wonderbaarlijk knap is de wijze, waarop hij ze weet op to lossen .
Hij gaat er in de volgende jaren mee door : zijn studie blijft
voorloopig gericht op bet in klein formaat weergeven van
een lichteffect in een besloten ruimte, waarin een enkel of
meer figuren met eene expressieve gelaatsuitdrukking zijn
geplaatst, omgeven door bet daarbij behoorend bijwerk, dat
doorgaans uit boeken bestaat . Op die wijze schildert hij
den Paulus, thans in het Museum to Neurenberg, den ge .

leerde bij kaarslicht in de collectie payer to Weenen, den
Christus aan den Geeselpaal bij Aynard to Parijs (zijn
eerste geschilderde naaktstudie), enz .
Aan groepen waagt hij zich in dit jaar flog niet . Ook
heeft hij nog steeds een bepaalde op een deel der schilderij
geconcentreerde onzichtbare of bedekte lichtbron en is van
een eigenlij k lichtdonker nog geen sprake .
In het jaar 1628 echter komt R e m brand t tot het
schilderen van een stuk met meer dan 46"n persoon en
tevens tot het weergeven der lichteffecten van het lichtdonker. Dit schilderij is de met het monogram gemerkte
en 1628 gedateerde Gevangenneming van Simson, een groep
van vier personen, oogenschijnlijk van weinig beteekenis,
hinderlijk door het boerenmeiderig uiterlijk der Delila,
glimlach-afdwingend door het tooneelmatige der binnenstormende Filistijnen, die uitgedost zijn met een helm,
een paar zwaarden en allerlei lappen, die R e m bran d t
bezat en waartoe ook behoorde de Indische (!) kris, welke
S i m s o n, op Lastmansche wijze in kaftan en sjerp gekleed,
draagt. En dat alles speelt zich of in een zolderkamerachtig vertrek met een houten klinkdeur op den achtergrond .
Welk een mislukte uitbeelding van dit treffend bijbelverhaal ! R e m b r and t zelf kan er op den duur onmogelijk
vrede mee hebben gehad . Eerst later, in 1636, toen hij
beschikte over al het compositioneel talent dat voor het
afbeelden van deze scene noodig is, heeft hij haar in al
haar verschrikkelijkheid in een schitterend stuk weergegeven 1) .
Hoe onsympathiek de Simson uiterlijk moge schijnen,
in de ontwikkeling van R e m b r a n d t beteekent deze schilderij een mijlpaal .
Immers, wanneer wij eens niet letten op de jongensachtige onrij pe uiterlij kheden, dan wordt ons de beteekenis
ervan duidelijk.
Wij hebben hier, als in de werken van 1627, een tafereel
1) In het Museum to Frankfurt a/M . Vroeger in de verzameling
S c h o n b o r n to Weenen .
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dat zich binnenskamers afspeelt. Maar het licht is hier
niet geconcentreerd, het is verspreid in geheel het vertrek
en maakt den indruk als van reflexen van zonlicht, dat
ergens links op een niet zichtbare plek de kamer bins endringt. Dit licht heeft hier reeds iets van dat onbestemd
magische, waarin weidra R e m bran d t' s groote kracht
zal liggen en waarvan de Simeon in den Tempel van 1631 1)
de eerste groote uiting is . Op R e m b r and t ' s vroege
werken komt dit licht steeds van links . Dit hangt waarschijnlijk samen met het licht in zijn werkplaats, waarvan
de ligg ing ons echter niet met juistheid bekend is .
Behalve dezen stap naar het volmaakte lichtdonker doet
R e m b r a n d t, gelij k gezeg d, hier een eerste poging tot
het vormen van een g roep. Nog is deze poging als mislukt to beschouwen : ieder der figuren staat nog to veel op
zich zelf en alle hebben no- to sterk de houding van naar
het leven geschilderde modellen . De groepeering is, vooral
door het in schuinsche richting als in een driehoek boven
elkan der plaatsen van S i m s o n, D e l i l a en een der Filistijnen, beslist onvolmaakt . Ook hell- onderling verband
tusschen de fig uren in houding en gebaar is nog weinig
diepgaand . Zeer gelukkig alleen is de gelaatsuitdrukking
van den Fil istijn bij de deur . H et schelle licht, waar hij
tegenin enin kij kt, verblindt hem een oog enblikj e en juist dat
moment heeft R e m b ran d t opgemerkt en weten vast to
houden .
Men gevoelt hier als het ware hoe hij gewerkt heeft
stuk voor stuk alles naar de natuur en steeds meer van
die natuur leerend en afkijkend .
Verbluffend zijn de vorderingen, die hij plots in de
groepcompositie maakt . Uit hetzelfde jaar 1628 immers is
een klein stukje gedateerd, dat bekend is onder den naam
van Petrus to midden der Knechten van den Hoogepriester 2).
Het is veel kleiner dan de reeds genoemde stukken en gaat
niet, zooals die, in sommige partijen boven R e m b r a n d is
kracht. In tegendeel, het is van eene frischheid en warmte,
1) Mauritshuis, den Haag .
2) Verzameling K . v o n der H e y d t, Berlijn .

REMBRANDT .

De Doop uan den Kamerling .

Naar de ets, door Van Vliet in 1631 naar de thans uerloren schilderij gemaakt .
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die men in dit jaar nog niet verwachten zou . Bovendien
vertoont het een grooten vooruitgang in de samenstelling
der figuren . Neg en personen komen er op voor, waarvan
vijf op den voorgrond . Zij vormen een natuurlijke, ongedwongen compositie, bestaande uit twee groepen met sterk onderling verband door actie zoowel als lichtgeving . De modelach
tige houding der enkele figuren is veel minder opvallend
dan in den Simson en slechts bij den staanden geharnasten
man hinderlijk . Ook hier vinden wij de eigenaardige kleeding
en den Indischen kris terug . De lichtbron, het wachtvuur,
is ook op dit stukj a onzichtbaar, maar het licht is van zelf
feller, rossiger, fautastischer dan op de boven besproken
schilderij en . Opmerkelij k is het kaarslichtj e in het verschiet, een tweede li( ;htbron dus, die wij later, vooral
bij G err i t D o u en zijn school, herhaaldelijk ontmoeten .
Het is de eerste rnaal dat wij bij R e m brand t een
verschiet vinden .
Het geheel is fijner en gedetailleerder van schildering
dan de werken van 1627 . In de schilderwij ze doet R e mb r a n d t aau de techniek alle concessies, die het kleine
formaat noodzakelijk maakt . Maar ook hier nergens peuterigheid : de kleinste toets staat er ineens . Het is niet meer
werk van een leerling : het is beter dan alles wat Lastman geschilderd heeft, beter ook dan alle klaarlicht- en
nachttafereelen, die toen hier to lande werden gemaakt .
Het stukje vertoont, gelijk B ode 1) terecht opmerkt,
sterken invloed van Adam E l s h e i m e r s n achteffecten .
Maar het is in alle opzichten genialer, grootscher en
breeder gezien . Het is het begin van een geheel nieuwe
aera op dit gebied in de Hollandsche schilderkunst, want
niet alleen R e m b r and t zelf werkt dit gegeven van stonde
aan steeds verder uit, ook G e r r i t D o u, die in ditzelfde
jaar 1628 bij hem in de leer komt, vat het aan en vormt
een geheel e school van schilders van nachttafereelen, die
zich tot de negentiende eeuw zou voortzetten . Zoo is hier
de kiem gelegd voor een richting, die weldra in diepte
1)

Deel I, blz . 4 .
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van observatie en distinctie van uitvoering de oude kaarslichtenschool van H o n t h o r s t en andere Carravaggisten
hier to laude de loef zou afsteken .
Nog enkele andere composities, die grootendeels slechts
door copieen en etsen bekend zijn, vailen blijkbaar in het
jaar 1628 of daaromtrent . In de eerste plaats de Doop van
den Kamerling, slechts bekend door de ets, die J . G . v a n
V 1 i e t in 1631 ernaar maakte, met het onderschrift „R . H.
van Rijn inv ." De ets, waarschijnlijk het spiegelbeeld van
het origineel, vertoont hetzelfde onhandige boven elkander
plaatsen van drie figuren, dat wij bij den Simson opmerkten, terwijl de compositie door het breed uitloopen der
groep van ruiters zeer topzwaar en hinderlijk werkt . De
dooper gelijkt opvallend op het model dat R e m brand t
voor den Paulus zat, en in de kleeding der fig uren zien wij
dezelfde lappen en Lastmansche reminiscenties als bij den
Simson .
Er is echter een verschil, dat weer toont op hoeveel
manieren R e m b r a n d t zijn doel nader tracht to komen .
Immers, terwijl in de bovenbesproken werken de lichtwerking in een kamer of althan s in een besloten ruimte met
slechts een klein verschiet is bestudeerd, tracht de schilder
hier de figuren in een ruim landschap to plaatsen . Hij
stoot hier op nieuwe moeilijkheden : de figuren kan hij wel
naar de natuur in hun geheel schilderen op zijn atelier,
maar het landschap, de paarden en den wagen moot hij,
zij het dan ook misschien naar buiten geteekende schetsen,
uit het hoofd schilderen 1). Vandaar het houterig paardentype, vandaar het geheel aan L a s t m a n ontleende landschap en de eveneen s geheel Lastman'sche planten op den
voorgrond, vandaar ook de opmerkelij ke onzekerheid in de
behandeling der schaduwpartijen van de binnenshuis geschilderde figuren met hun reflexen van binnenkamer-licht,
die niet ,doen" in. het licht van het landschap .
1) Het buiten schilderen in olieverf kende men in de zeventiende
eeuw niet. Vgl . hierover mijn ,the Life of a Dutch Artist" art . IV in
the Burlington Magazine van Juli 1906 .
O.E .VI7
2
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Opmerking verdient, dat dit paardentype bij R e m b r and t nog eenige jaren hetzelfde blijft . Op zijn Roof
van Europa, van 1632 (collectie Prinses d e B r o g l i e,
Parijs) en op zijn ets met den Barmhartigen Samaritaan,
van 1633, vindt men het nog evenzoo .
Een vooruitgang in de compositie vormt do eveneens
slechts uit een ets van v a n V lie t bekende schilderij Loth
en zijne Dochters . Het is weer een groep met streven naar
karakter-uitdrukking en lichteffect, wederom in een landschap en wederom met een verschiet, waarin de tot een
zoutpilaar geworden vrouw van L o t h zichtbaar is . Hier
vertoont do groep door de terzijde zittende figuur meer nog
dan bij den Simson den vorm van een driehoek, hetgeen
hier een veel beteren indruk maakt 1).
Deze driehoek-compositie, waarop B o d e in zijn opstel
van 1881 het eerst gewezen heeft, is bij R e m b r a n d t
steeds terug to brengen tot twee of meer in den lijn boven
elkander geplaatste figuren met eon of meer in afloopende
lijn terzijde geplaatste figuren .
Het heeft nog lang geduurd, voordat R e m b r and t
zich van dien driehoek kon losmaken en in de eerstvolgende
jaren is deze de grondslag van elke grootere groep van den
meester . Zelfs de Anatomische Les van 1632 vertoont nog
een opmerkelijke driehoeklijn rond drie in 44n lijn boven
elkander geplaatste koppen . Ook dien opbouw in rechte
lijn boven elkander van drie of meer figuren heeft R e m b r a n d t nog een tijdlang behouden . Hij vertoont zich
b.v . nog in 1633 op zijn bekende ets met den Barmhartigen Samaritaan.
Even sterk als in den Loth vinden wij den driehoek
in den Simeon der verzameling Weber to Hamburg, die wel
gesigneerd, maar niet gedateerd is . Het aan den P a u l u s
herinnerende lichteffect op den muur, de figuur van den
1) Ook de verleden jaar ,ontdekte" schllderij Bileam met den Ezel,
thane in de collectie Hoschek to Praag, behoort tot dezen tijd . Zij wordt door
Bode en B r e d i u e voor een werk van R e m b r a n d t gehouden, door H o fe t e d e d e G r o o t ale zoodanig betwijfeld. Voor mij bestaat er geen
twijfel aan de echtheid .

S i m e o n die naar hetzelfde model geschilderd is als de
P a u 1 u s, en andere kleinigheden wijzen op een ontstaan
tusschen 1627 en 1628 .
De betere groepeering en de meerdere levendigheid
der actie doen ons deze schilderij liefst in 1628, na den
S i m s o n stellen . Opmerkelijk is de karakteriseering
van S i m e o n, vooral diens uitdrukking van spreken,
prachtig de houding waarmede hij het kind vasthoudt,
sterk geprononceerd de betrekking van de figuren onderling,
wier aandacht zich op S i m e o n en het kindeke concentreert . Laatstgenoemden maakt R e m b r a n d t tevens tot het
middelpunt der lichtverdeeling. J o z e f, M a r i a en het
kind zijn nog oppervlakkig van schildering, de houding der
profetes H a n n a is to theatraal en herinnert zeer sterk aan
wat men zou kunnen noemen L a s t m a n s verwonderingsgebaar-motief, zooals dat b .v. voorkomt op diens Opwekking
van L a z a r u s 1). Het geheel heeft nog dit onvolmaakte,
dat het log en zwaar is in de veel to sterk ineengedrongen groep : er is Been atmosfeer om de figuren .
In hetzelfde jaar 1628 of uiterlijk in 1629 moet gesteld
worden het ontstaan van een indrukwekkend stukje, waar
wederom het lichteffect alles beheerscht, maar waar het
sterker werkt dan in een van R e m b r a n d is vroegere
werken . Een schilderij, dat in weerwil van al to zware
schaduwen en van de wat al to houterige beweging der
hoofdfiguur een zeer sterke impressie to weeg brengt, ja,
het eerste van R e m b r a n d i's werken kan genoemd worden,
dat op het eerste gezicht reeds een aesthetischen indruk
maakt . Ik bedoel den Christus in Emaus der collectie
A n d r 4 to Parij s.
R e m b r and t heeft hier den Christus gegeven als een
toovenaar, die de jongeren met verbazing en angst vervult .
Alles maakt hij ondergeschikt aan het sterke licht ; het
is zijn krachtigste tooverlicht uit geheel den tijd v66r '32 .
De lichtbron is weer bedekt . Wij vinden er bovendien
eenn verschiet met een tweede lichtj e al s op den zoogenaamden Petrus van 1628 .
1)

Mauritshuis .
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Dit stukje is de eerste samenvatting van zijne ontwikkeling wat betreft lichtwerking en schildering . In
compositie blijft het bij sommige vroegere werken achter,
hetgeen to verklaren is doordien R e m b r and t hier wederom iets anders probeert : hij tracht, zij het bewust of
onbewust, to breken met den driehoek . Wel is deze nog
sterk geaccentueerd in den Christus met den knielenden
apostel, maar hij is zoodanig geplaatst, dat de hoofdlijn
der compositie meer valt in de diagonaal-richting van
het paneel, onderstreept door de daarmede evenwijdig
loopende plank boven naast den pijler op den achtergrond .
Die diagonaal geefb kracht aan de actie, terwijl de groep
losser en levendiger wordt door de juist in tegenovergestelde richting gewende schrikkende figuur van den apostel
achter de tafel . Maar met dat al is de compositie niet
geslaagd en beslist het minste in deze schilderij .
Het streven naar een andere manier van componeeren
komt bij R e m b r a n d t nog sterker uit in een grooter

stuk (101 x 77 c .M.), zijn eerste ons bekende schilderij op

doek, voorstellende Judas, die de Zilverlingen terugbrengt
(Parijs, collectie von Schickler) . Rembrandt tracht
hier weer eene schrede vooruit to komen : hij neemt weer
als plaats van handeling de gesloten ruimte, ditmaal echter
met een meer nog dan in den Petrus of de Emausgangers
geprononceerd verschiet. De lichtwerking is dezelfde als
in den Simson : geen sterk fel licht, maar een van links
komende, alles doordringende lichtwerking als rehexen van
zonlicht, dat ergens buiten het doek in den tem pel schij vend
gedacht wordt . In deze ruimte plaatst R e m b r a n d t, als in
den Simson, een groep in sterke actie .
In zooverre is de schilderij dus geheel in opzet aan
vroegere werken gelijk . Maar R e m b r a n d t Coil nu meer .
Hij wil een grootere groep schilderen en, blijkbaar aangemoedigd door het goed gelukken van de vrij gecompliceerde
groepeering op zijn kleiu paneeltje met den Petrus, pakt
hij het nu in het groot aan .
Middelpunt der actie is de berouwhebbende Judas, een
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theatrale, naar onzen smaak overdreven verschijning, geheel
naar de natuur geschilderd, met sterk getypeerd wanhoopsgebaar, dat de schilder door de operi .gerukte kleeding nog
tracht to versterken . Even stork uitgedrukt is de in Joodsch
gebaar afwijzende houding van den hoogepriester en opvallend zijn de naar Judas gekeerde bewegingen van al de
overige personen der hoofdgroep . In doze zien wij weer
hot in 44n Ijin boven elkander plaatsen van drie figuren,
waarvan de hoogste het toppunt der geheele compositie is,
die ook door de scherp schuine armlijn van den priester
op den stool op den voorgrond weer sterk naar den driehoekvorm neigt 1).
Ret is R e m b r a n d t gelukt, naast deze overblijfselen van vroeger iets nieuws in ziju work to breingen : hij
breDgt diepte in de groepeering . ]Eloefijzervormig plaatst
hij de figuren rond de fel verlichte zilverlingen op den grond,
en zoo komt er eon zekere losheid in, die elk der personen
moor in do ruimte plaatst . Doze wij*ze van groepeeren
opent hem den weg tot hot schilderen van den Simeon
(1631) 2), waarin hij hot eerst de moeilijkheid van eon groep
inn eenn groote ruimte gelukkig zou oplossen.
Maar zoover is R e m b r a n d t in. den Judas nog niet :
elk der figuren is nog to veel model ; er is behalve in de
drie hoofdfiguren geen spontaniteit in de bewegingen ; veeleer
zijn ze ieder eexi ,stand" van. een model . Hebben wij juist
gezie -u, dan gebruikte R e m b r a n d t zelfs hetzelfde model
voor drie verschillende priesters van doze groep .
In hot algemeen is doze geheele schilderij to theatraal,
to weinig rijp . R e m, b r a n d t kan hot onderwerp nog niet aan .
Zoo staat dit stuk aesthetisch beneden den Christus in Einaus,
waarvau de lichtwerking en de Christus-opvatting door
hun kranige spontaniteit indruk maker . Maar voor de
ontwikkeliug van RembraDdt beteekent de Judas meer
dan de Emausgangers, omdat R e m b r a n d t or compositioneele vorderingen inaakt, die in de volgende jaren van zijn
studio rijpe vruchten zouden drag en .
1) VgI . Doop van den Kamerling, Anatomische Les enz .
2) Mauritshuis .

De Judas draagt geen echte handteekening noch eenige
dateering . Dat hij niet lang na den 1628 gejaarmerkten
Simson kan zijn ontstaan, blijkt duidelijk uit samenstelling,
behandeling, kleeding der modellen enz . B o d e stelt het
ontstaan van den Judas dan ook zeer terecht omstreeks 1629 .
Dat de schilderij van R e m bran d t is en dat ze tusschen 1629 en 1631 reeds bestond, weten wij bovendien uit
de beschrijving, die C o n s t a n t y n H u y g e n s ervan geeft
in de boven reeds geciteerde autobiographie, die tusschen
1629 en 1631 is geschreven 1) . Bij zijn vergelijking tusschen
R e m b r a n d t en L i e v e n s zegt hij in het kort het volgende : R e m b r a n d t overtreft Lievens in oordeelkundigheid 2), deze evenwel den ander in vindingrij kheid en
grootheid van opvatting 3). Lie v e n s schildert bij voorkeur levensgroot of nog grooter, R e m b r an d t daarentegen
bereikt in zorgvuldig uitgevoerde kleine schilderijen een
uitdrukking van gemoedsleven, die men bij den ander
tevergeefs zoekt .
Vooral een Judas, die het bloedg eld aan de hoogepriesters terugbrengt, kan de vergelijking doorstaan met
alles, wat Italie of de klassieken hebben voortgebracht .
En dan vervolgt hij : „De houding alleen reeds van dien
wanhopigen Judas
om nog niet eens to spreken van
al de andere bewonderenswaardige gebaren in dit Gone
werk vereenigd
ik zeg de houding alleen van dien
razenden, huilenden, om vergiffenis smeekenden en toch
niets meer hopenden of de hoop nog op zijn gelaat behoudenden Judas, zijn verwilderd uiterlijk met uitgerukte
haren, verscheurde kleederen, gewrongen armen, de handen tot bloedens toe samengeperst, geknield ter veer liggend, met het geheele lichaam op beklagenswaardige wijze
verwrongen, ik stel dit alles tegenover al de prachtwerken van alle tijden en wensch dat het zoo onervaren
publiek dit wete, dat, gelij k ik elders reeds afkeurde, beweren wil, dat heden niets meer beter gedaan of gezegd
1) Oorkondenboek No . 18, § 8 wig .
2) Iudicio et affectuum vivacitate .
3) Audacium argumentorum formarumque superbia .
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De baardelooze zoon van een molenaar heeft daarin
Protogenes, Apelles en Parrhasius overtroffen en
hoewel hij nauwelijks buiten de muren van zijn vaderstad
vertoefd heeft, heeft hij meer tot stand gebracht, dan zij
die I l l i u m naar Italie hebben gebracht ."
Het behoeft na de boven gegeven analyse der schilderij
geen betoog, dat H u y g h e n s in zijn beoordeeling van den
Judas sterk overdrijft . In het algemeen ziet hij over het
hoofd, dat al de schilderij en die Rembrandt toen maakte
nog duidelijk den stempel dragen van afhankelijkheid van
het model . De naleviteit in de kleedin g en andere
details, het gebrek aan afronding is H u y g e n s blijkbaar niet zoo opgevallen als ons, die steeds weer met
R e m bran d t' s latere werken vergelijken . Maar zijn oordeel is merkwaardig, omdat het niet alleen getuigt voor
den scherpen blik van H u y g e n s , die het nieuwe, dat in
deze kunst stak, volkomen doorzag, maar bovendien bewijst,
hoe hoog R e m b r a n d t reeds toen in Leiden werd geschat .
Immers wij mogen daaruit met gerustheid de gevolgtrekking makers, dat zijn werk in het algemeen reeds in den
smack viel en dat het, althans in Leiden, zeer de aandacht trok .
Treffend juist is H u y g e n s' vergelijking tusschen
den aanleg van Rembrandt en L i e v e n s. Men behoeft
b.v. slechts Rembrandt's Simson met then van Lievens
in het Rijksmuseum to vergelijken, om to zien, hoe R e mb r and t bij voorkeur kabinetstukken schildert en hoe
daarentegen Lie v e n s voorliefde toont tot het wakenn
van meer decoratief werkende stukken met levensgroote
figuren. Duidelijk is hier het ,iudicium et affectuum vivacitas" in het eene stuk en de ,audacium argumentorum
formarumque superbia" in het andere op to merken 1).
Het is niet onmogelijk, dat het op Lie v e n s' instigatie
is geweest, dat R e m b r a n d t ook weldra in grooter formaat is gaan werken, dat hij naast zijn portret- en figuur1) Vgl . de opmerking van H o f e t e d e d e G r o o t bij Oorkb. 18.
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studies in klein formaat ook studiekoppen op natuurlijke
grootte is gaan schilderen . En niet onmogelij k is het, dat
zijn eerste groote schilderij met levensgroote figuren ten
voeten uit, de Heilige Familie van 1631 (thans to Munchen),
onder invloed van L i e v e n s' levensgroote voorstellingen
is ontstaan .
IV .
PORTRETTEN EN STUDIEKOPPEN (1628

'31) .

Het is moeilijk aan to nemen, dat R e m brand t, die
in ziju composities zulk een angstvallig natuurnavolger
blijkt, niet tal van voorstudies zou hebben gemaakt voor
de genoemde schilderij en ; ontwerpen, geschilderde en
geteekende studies voor enkele koppen, handen, bewegingen enz .
Van dit alles is slechts de compositieschets van de
Emausg angers bewaard, die -in het bezit is van Bode en
door dezen beschreven en afgebeeld is in het Leidsch
Jaarboekj a van dit jaar .
Wel hebben wij tal van op zich zelf staande studiekoppen en portretstudies . Uit 1628 b.v. dateeren die beide
meesterlij ke etsen naar de moeder van den kunstenaar, ziju
oudste gedateerde etsen, die hem plots als een volmaakt
etser en portrettist doers kennen en die aantoonen, dat hij
de etstechniek veel eerder onder de knie heeft gehad dan
de techniek van het schilderen.
Van R e m bran d
op zich zelf staande geschilderde
studiekoppen zijn er wellicht enkele v66r 1629 ontstaan,
maar van de gedateerde valt de oudste eerst in het jaar
1629 . Het jaartal 1630 dragen verscheiden studies naar
hem zelf. Van dat jaar of treffen wij een steeds grooter
aantal studiekoppen en portretstudies aan, waarin afwisselend gestreefd is naar het weergeven van houding, gelaatsuitdrukking, licht, componeeren in de lijst en doers uitkomen tegen den achtergrond .
Wij kunnen in die we .rken verschillende modellen

is

- 25 onderscheiden, in de eerste plaats den schilder zeif 1) .
Ifet vroegst gedateerde geschilderde zelfportret is van
1629, en bevindt zich thans in het museum to Gotha . Het
is onhandig van schildering, veel to zwaar in de schaduwpartijen . De voorovergebogen houding en de eenigszins
nieuwsgierige blik zijn typische bewijzen, dat hij het schilderde in den spiegel, v66r zijn ezel zittend .
Nog zwaarder en onhandiger, zelfs bepaald leelijk en
(om die re denen) wellicht nog v66r het Gotha'sche ontstaan
is het zelfportret to Cassel, dat vooral ook door de onhandige plaatsing van den kop in de omlijsting veel bij het
Gotha'sche achter staat . Typisch is hier weer de true van
het teekenen met de achterkant van het penseel in de
natte verf, hier om de krullen van het haar aan to geven .
Veel beter, en een sterken vooruitgang in de techniek
vertoonend, is het bekende portretje in het Mauritshuis,
dat Bode eveneens omstreeks 1629 stelt . Het is nog
to zwaar in de schaduwpartijen, de reflexen zijn nog
niet tot oplossing gekomen, maar de fijne blonde Loon en
de teere, door den weerschijn van den stalen halskraag
beheerschte gelaatskleur geven aan het geheel iets opmerkelij*lis, dat nog verhoogd wordt door de meer portretachtige houding en het beter in de lijst geplaatst zijn van
het geheel .
Omstreeks dezen tijd moot ook het studietje van den
lachenden man met den balskraag 2), eveneens in het
Mauritshuis bewaard, ziju ontstaan en het lachend zelfportret, dat eeni lge jaren geleden op de portrettententoonstelling in den Haa-schen Kunstkring zooveel opgang maakte
en thans deel uitmaakt der verzameling S t o o p to Londen 3) .
1)

Dat

hij

hetzelf is, weten wij, behalve uit zijn latere portretten,

uib de ets Bartsch 7, waar hij het zeif bij schreef. De onderlinge ,geItIkenis" dier portretten is zeer verschillend, daar slechts zeer zelden de
gelijkenis hoofdzaak is, maar bijna altijd het lichteffect, de expressie, de
houding of dergelijke .

2) B o d e houdt het voor een zelfportret, B r e d i u s voor het portret

van Rembrandt's broeder Adriaen .
3) Vroeger in de collectie Esterhazy .
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Deze en andere zelf„portretten" uit then tijd moeten
geheel worden beschouwd als studies, die nu eens vlug er
op zijn gesmeerd, dan weer breed opgezet en nooit voltooid, in een ander geval weer met zorg en zeer nit - voerig
geschilderd . Gelij kenis in den portretachtigen zin moet
men er n iet in zoeken : R e m bran d t s type zit er wel
overal in, maar „lijken" doet hij niet .
Het Haagsche zelfportret en de kop uit de verzameling Stoop zijn belangrijk, omdat zij bijna levensgroot
zijn. Dit is w4 4r iets, dat R e m brand t in die jaren
beproeft, een eerste stag om to komen tot het schilderen van levensgroote portretten . De genoemde levensgroote vertoonen nog alle, behalve het hoofd, slechts de
schouders. In het jaar 1629 schildert hij voor het eerst
een levensgroot zelfportret als halffiguur, veel ruimer staand
in het paneel. In dit Auk, dat thans to Boston is (Bode
N° . 18), komt hij een schrede wader tot het formeele
portret.
Het is opmerkelijk, dat R e m b r a n d t ook pier, evenals in zijn bijbehsche tafereelen, van het kleine formaat tot
het groote komt, en dat ook zijn portretten van andere
personen zich in techniek en samenstellin g geheel wit het
klein formaat ontwikkelen .
Zoo is ook zeer klein het eerste portret, dat R e mb r a n d t schilderde naar de tandelooze oude vrouw, waarin
men zijn moeder meent to zien . Het is het zeer nauwkeurig
geschilderde, in fijnen toon gehouden schilderijtje in de verzameling van Dr. Bred i u s (Mauritshuis), in de compositie
geheel als een vluchtige studie opgezet, in het model6 van
den kop daarentegen zeer portretachtig van opvatting . Het
is omstreeks 1629 geschilderd . Ongeveer een jaar later
ontstonden de beide levensgroote portretten derzelfde vrouw,
die zich thans to Windsor en in de verzameling Sanderson
to Edinburg bevinden . Ze vertoonen ieder R e m b r a n d t' s
moeder in dezelfde houding, alleen gezien onder een anderen hoek. Beide zijn het lichtstudies, geschilderd om de
reflexen van lichten en schaduwen op dit gerimpeld gelaat

2 7 -to bestudeeren . De schilder bedekte haar hoofd met een
doek, als om die reflexen nog schilderachtiger en ingewikkelder to maken .
Ook als halffiguur, maar meer genre-achtig opgevat,
beeldt hij zijn moeder of in deze jaren, in het breed opgezette, ook technisch geheel als studie bedoelde paneel in de
collectie Pembroke op Wilton House, waar hij ze met den
Bijbel op den schoot schilderde .
Het meest volmaakte schilderij, waarvoor hem deze
vrouw model zat, is de zoogenaamde Profetes Anna, in het
Museum to Oldenburg, die zijn monogram draagt met het
jaartal 1631 . Het stuk houdt het midden tusschen een
portret, genrestuk en historische fi guur. Het is uitmuntend
van compositie en zeer zorg vuldig van uitvoering . Er is
een ongeloofel jk nauwkeurige studie gemaakt van de wijze
waarop het witte boek het licht terugkaatst op het gelaat
der vrouw, wier rijke purperen mantel met al de andere
details der kleeding tot een heerlijke kleurstemming zijn
vereend . In het weergeven der houding van het aandachtig
lezen en het neer houden der bladen met de rechterhand
toont R e m b r a n d t, hoe hij west gebruik to maken van
de ervaring, die hij intusschen in zijn aktstudies en figuurcomposities had opg edaan . Zoo staat deze Oldenburgsche

schilderij in haar soort op een lijn. met den Simeon in den
Tempel (Mauritshuis), die in hetzelfde jaar ontstond en den
kunstenaar in eeu andere richting op dezelfde hoogte vertoont 1 ) .

Omstreeks 1629, gelijktijdig met de studies naar zijn
moeder, begint in R e m b r a n d t' s geschilderde en geetste
werk de kop op to duiken van een kaalhoofdigen ouden
man met grij zen stoppelbaard, in wien men R e m b r a n d t' s
vader meent to herkennen . Het vroegst gedateerde onder
die schilderijen is de zoogenaamde „food Philo", van
1630, in het Museum to Innsbruck, een zeer uitvoerige
studiekop in klein formaat . Daarbij sluiten zich talrijke
studies aan, de eene geschilderd om 't licht, zooals b .v. die
1) De talrijke geetste studies en portretten naar dit model laten
wt buiten bespreking .

to Boston met een veel to groote hand, de ander weer
om de expressie - zooals b .v. die met den starenden blik
bij Melville Wassermann to Parijs -, een derde weer
omm de kleur, eon vierde om de houding enz . Er zijn er
ook bij, waar de kleeding overheerschend is, kortom ooldit model gebruikte R e m b r a n d t, evenals zijn moeder, voor
allerlei doeleinden .
Ook hier begint hij weldra op levensgrootte to schilderein, ook hier vinden wij, als bij de studies naar zijn moeder,
meer dan eons de bewijzen, dat hij voorstudies voor het
portretschilderen maakt . Hot portret van zijn vader in het
M auritshuis (collectie Bred i u s) van omstreeksl629 en dat
to Cassel van omstreoks 1631 zijn in dat opzicht zeer
karakteristiek .
De persoon, op dit laatste portret voorgesteld, heeft
eenn zwarten baard . Hij gel.ijkt op het kaalhoofdig grjjze
type, dat men Re m b r a n d t ' s vader noeint, maar is stellig
een ander model . Zoo schuilen er onder den verzamelnaam
,,Rembraiidt's vader" minstens twee, waarschijnlijk zelfs meer
modellen, die niet meer dan een soort van familiegelijkenis
vertooneD. . J a n V e t h heeft 1) de vraag gesteld of hen
van die typen Rembra]OLdt's brooder Gerrit kan
zijn . Ik acht dit niet onmogelijk . Er zullen wel nag meer
onderliin g op elkaar gel ij keD de familiel eden, van R e m b r a n d t
onder then eenen naam schuilen . Trouwens, of dit model
R e m b r a n d t' s vader is, staat 66k niet muur vast . De kwestie
is au fond van weinig belaug . Wil men tot een oplossii--Ig
komen, dan zal men moeten beginnen met alle schilderijen,
etsen, teekenin-oeun enz . waarop deze kaalhoofdige grijsaard en
de op hem geli-'kende typen voorkomen, samen to stellen . Er
zijn er van Rembrandt, Lievens, Dou, van Vliet,
van den Monogrammist J . D . R ., 2) misschien ook wel van
andere meesters . Daarna groepeere inen de verschillende
modellen, die thans H a r m e n van R y n heeten, om ten
slotte met behulp der stijlcritiek tot eon beslissiug to
1)
2)

In een opstel in ,Onze Kunst", 1905 .
O .a . in het Museum Boymans to Rotterdam .
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komen, zoo dat mogelijk bl~jkt . Maar, het dient feitelijk tot
niets en het bren.gt ous niet verder .
Hetzelfde is het ceval met -Rembran dt's moeder .
Ook dit is een verzamelnaam, die geldt voor minstens twee
vrouwentypen, die wel is waar onderlinge gelijkenis vertoonen, maar toch niet identiek zij - n . Dat 66n er van, het
model van bijv . der Hanna, Rembrandt's moeder is, is
z64r aannemelijk . Maar ook in dit geval, wat doet het er
toe? Voor de dateering of toeschrijving der schilderijen
helpt het iiiets en aan de artistieke waarde doet het niets af .
Ook anderen dan R e m b r a n d t schilderden en etsten
in die dagen portretten en studies naar de personen, die
men voor Rembrandt's vader en moeder houdt. In de
eerste plaats J a n L i e v e n s, op wiens Simson in het Rijksmuseum b .v. R e m b r a n d t ' s vader voorkomt .
Meer portretten van den vader en de moeder hebben
wij van de hand van G e r r i t D o u . Deze kwam den
veertienden Februari 1628, op vijftienjarigen leeftijd, bij
R e m b r a n d t in de leer en heeft in zijn leerjaren en daarna
ettelijke malen die oude menschen geschilderd op verschillende manier, eerst vrij onhandig en breed (Dresden), later
steeds fijner, beslister en technisch volmaakter, zooals b .v.
de beide portretjes to Cassel 1) . D o u beeldt de oude vrouw
doorgaans of met dezelfde fantastische kleeding als R e mb r a n d t : een paarsen met bont bezetten mantel en een
bonten muts met een doek er om gewonden . Nu eens
geeft hij ze als borstbeeld, dan weer, in navolging van
Rembrandt's Profetes Hanna, al s halffiguur, lezend in
den Bijbel . Het grootste van de laatste soort is dat in de
verzameling Hoekwater to 's-Gravenhage, dat men langen
tijd voor een Rembrandt gehouden heeft, doch dat stilistisch to dicht bij echte werken van D o u staat, om het
niet aan dezen toe to schrijven .
1) Jan V e t h houdt in ,Onze Kunst"het tweetal to Cassel voor
vroeg werk van Rembrandt. Zoolaing echter niet bewezen is, dat zij
stilistisch dichter bij R e m b r a n d t dan bij echte werken van D o u staan,
acht ik deze hypothese onaannemelijk .
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Ook schilderde D o u R em. b r a n d t' s moeder, bezig met
aardappelen schillen in de keuken (verzameling Huldschinsky,
Berlijn) en zijn vader, bezig zijn pijp op to steken in zijn
studeerkamer (verzameling N o s t i t z to Praag) . Den vader
heeft D o u bovendien nog herhaaldelijk afgebeeld in officierskleeding (Cassel), als rabbijn (Petersburg), als geleerde, bezig
met het versnijden van zijn pen (Hannover), enz.
Het moet daar, op het atelier, waar Rem b r and t,
Lie v e n s en D o u to amen werkten naar dezelfde
modellen, ijverig zijn toegegaan . Daar moet geweest zijn
wedijver tusschen Rem b r and t en Lie v e n s aan de eene
zijde, en toewijding van Rem b r an d t tot zijn eersten,
zeven jaar jongeren leerling D o u aan de andere zijde .
Ret kan ook moeilijk antlers, of die drie hebben invloed
op elkaar geoefend : D o u volgt, gelijk wij bij de studies
naar Rem brand t' s vader en moeder zagen, Rem bran d t
op den voet. Hij neemt weldra van hem het kaarslichtschilderen over en het schilderen van een of meer figuren
in besloten ruimte in klein formaat, met een sterk Rembrandtiek lichtdonker . Rem b r a nil t zelf schijnt door Lie v e n s
steeds tot schilderen in levensgrootte to ziju aangespoord
en L i e v e n s weer ondergaat sterk den invloed van Rem b r a n d i s clair-obscuur .
Wij weten helaas n iet, waar Rem bran d t' s atelier
was. Het vermoeden ligt voor de hand, dat het lag aan
de Weddesteeg of gevestigd was in een der andere huizen,
die H a r men en diens familie in dit stadsgedeelte bezaten .
Zeer waarschijnlijk is bet, dat het aan D o u toegeschreven
schildersatelier in de verzameling C o o k to Richmond
deze werkplaats voorstelt . Met vertrek zelf herinnert aan
den Simson van 1628 en vertoont rechts den pijler, die men
vindt op den Paulus to Stuttgart, den Simeon der collectie
Web e r enz. Verder ziet men er een sj erp, schild, kalebas,
helm, tasch en boeken, zooals die op R e m b r a n d t' s
werken voorkomen en last not least een parasol, zooals wij
die op zijn Doop van den Kamerling vinden . De compositie
der schilderij, die in het atelier op den ezel staat, doet
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onmiddellijk aan een werk als den Judas denken, en eidelijk
heeft de schilder zelf, die v66r den ezel staat, denzelfden
dikken news als R e m b r and t . Hij gelijkt wel niet op hem,
maar de geheele schilderij is het werk van een beginneling
en het ontbreken der gelijkenis is dus niet verwonderlijk .
In ieder geval is hier zeer veel, dat de waarschijnlijkheid,
dat wij hier Re m b r a n d t' s atelier v66r ons hebben, groot
maakt .
Op dit atelier werkten de drie jongelingen ook nog
naar andere modellen, vooral naar een paar grijsaards,
die eerst R e m b r a n d t alleen, daarna ook L i e v e n s en
D o u tot model dienden . Wij kunnen hier duidelijk twee
typen onderscheiden : een met een langen en een met
een korten baard . In vele opzichten gelijken ze in de
gelaatstrekken op elkaar en ze worden dan ook doorgaans
voor een en hetzelfde model gehouden . Dat het twee
verschillende personen zijn, blijkt het best uit vergelijking
van R e m b r a n d t 's Man met den Keten to Cassel, en ziju
ouden Man bij Fabbri to New-York . De laatste komt het
meest voor . Reeds in 162 7, bij den Paulus, dient hij R e mb r and t tot model, en tot het laatst toe vinden wij hem
in de Leidsche stukken van den meester, op schilderijen,
etsen en teekeningen.
Ook L i e v e n s schildert then grijsaard en het is opmerkelijk, hoe sterk hij in die studiekoppen den invloed
van R e m b r a n d t' s lichtdonker ondergaat . Lie v e n s'
grijsaard in het Mauritshuis is daarvan een zeer goed voorbeeld . Het verschil tusschen beide meesters is in hoofdzaak
dit, dat R e m bran d t' s toets krachtiger en beslister is,
zijn kleuropzet vetter, zijn teekening uitvoeriger, zijn
karakteristiek meer doorgevoerd . Toch komen beiden elkaar
vaak zoozeer nabij, dat men niet weet, of men een
Lie v e n s dan wel een R e m bran d t v66r zich heeft, gelijk het geval is met een prachtige studie naar denzelfden
grijsaard in het museum to Schwerin .
R e m b r a n d t heeft deze grijsaards in de jaren 1630
en '31 ook herhaaldelijk geteekend en geetst. Er bestaat een
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geheele reeks van roodkrijtstudies, waarop zij voorkomen,
nu eens vluchtig geschetst om een houding to bestudeeren,
dan weer uitvoeriger, om de contrasten van licht en schaduw
aan to geven . Een van die studies met een knielenden
grijsaard, thans in het Louvre, diende R e m b r a n d t voor
een schilderij, den H . Hieronymus in gebed verzonken
voorstellen d . De schilderij is thans verloren en slechts
bekend door copieen en een ets van v a n V 1 i e t, die het
stuk in spiegelbeeld weergeeft .
Deze schilderij, die omstreeks 1630 is ontstaan, is nog
typisch Lastmansch in de vegetatie, en de leeuw is nog
even onhandig geteekend als R e m b r a n d t' s paarden uit
dien tijd . In het onderwerp, een enkele figuur, vat hij als
het ware het motief van den Paulus van '27 weer op .
Dit „kluizenaars-motief" schijnt zeer in den smaak
gevallen to zijn en vindt weldra navolging, vooral onder
de Leidsche schilders, die, met D o u voorop, gedurende de
geheele zeventiende eeuw tal van kluizenaars in gebed of
,,in meditatie" schilderen . D o u heeft zelfs R e m brand t' s
schilderij nagevolgd in zijn bekenden biddenden kluizenaar
to Dresden .
Niet alleen in klein formaat, ook levensgroot als kniestuk schildert R e m brand t dit model . Immers omstreeks
1629 schijnt to zijn ontstaan de schilderij in de collectie
H a r j e s to Parij s, waarop P a u l u s is afgebeeld, bezig,
aan de Thessalonikers to schrijven . Ook de levensgroote
P a u l u s to Weenen moet in dien tijd (1630 P) ontstaan zijn.
Vooral het laatstgenoemde stuk is leeg en onbelangrijk ; in beide is hinderlijk de modelachtige houding,
en uit tal van kleinigheden blijkt, dat in dit geval het
groote formaat nog boven R e m bran d i s kracht gnat.
Hij heeft in deze kniestukken nog niet bereikt, hetgeen
hij in '31 in zijn niet geheel levensgroote kniestuk met

de Profetes Anna bereiken z ,ou : krachtig licht, rijkdom
van kleur, meer losheid van houding en betere plaatsing
in de omlijsting .

33 V.
ANDERE WERKEN VAN 1630 EN 1631 .
Zoo zien wij R e m b r a n d t als schilder steeds meer

voor-uitgaan . In de jaren 1627 tot

1630 heeft hij in de

eerste plaats tal van bijbelsehe onderwerpen geschilderd,

hoofdzakelijk in besloten ruimte, eenige malen in een landschap . Van het enkelfiguur is hij langzamerhand tot groepen

van meer figuren gekomen, en voortdurend maakt hij vor-

deringen in de groepcompositie . Zijn lichtdonker is in then

tijd steeds geprononceerder en volmaakter geworden . Bovendien tracht hij deze onderwerpen, die in den beginne slechts

kleine figuren vertoonen, ook in iets grooter formaat to
schilderen .

Daarnaast zagen wij hem met studiekoppen bezig in

klein en groot formaat, vaak reeds zeer portretachtig behandeld en ten slotte zien wij hem zelfs in levensgroote
halffiguren en kniestukken de eerste pogingen wagen om
to komen tot grooter portretten .

Van hier tot levensgroote figuurcomposities en por-

tretten is slechts 44n stag en het verwondert ons dan ook

geenszins, wanneer wij Rembran dt in 1631 een eerste
poging zien wagen, om een groep met levensgroote figuren

ten voeten uit to schilderen . Karakteristiek voor hem is

het, dat hij weer een bijbelsch onderwerp kiest in een besloten ruimte : de Heilige Familie in de werkplaats van

Jozef. Deze schilderij, 1631 gedateerd, bevindt zich to

Miinchen . Hot geheel is nor,
leecr,
vrij koel ook van toon .
zn
rn
Maar merkwaardig is, in vergelijking
6 met zijn werken van
vroeger, de losheid der groepeering, het verdwenen zijn van

den driehoek, hetgeen een grooten vooruitgang beteekent .
Naast deze pogingen op onontgonnen terrein gaat de

jonge meester echter voort met de onderwerpen, die hem
.n

'27 en '28 moeilijkheden hadden gebaard, nog eens

opnieuw to schildere-u . Het gaat hem nu veel beter af,
zoo'n enkele figuur, in nadenkende of biddende houding,

schrijvend of studeerend of in zich zelf gekeerd .

Het valt R e m b r a n d t nu zooveel gemakkelijker, zijn
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-- 34 -modellen in een zacht, geheimzinnig licht to hullen, en
meer en meer bemerkt hij, hoe zijn penseel gewilliger wordt
in zijn handen, hoe hij in korte toetsen steeds fijner de
schakeeringen van licht en bruin, steeds scherper geteekend
de details van houding en g elaatstrekken kan weergeven .
Met lust en opgewektheid moeten ze geschilderd zijn, de
Jeremias in de verzameling Stroganoff to St .-Petersburg, van
1630, de Anastasius aan het venster in 't schemerlicht (Stockholm), de berouwhebbende Petrus van 1631 .
(Brussel, Rubempr6 de Mgrode), de geleerde to Brunswijk
en andere stukken van deze soort .
Steeds meer gemakkelijkheid van schilderen spreekt
uit deze werken. R e m brand t heeft er zijn onderwerp
volkomen in zijn macht, is er het eerst de volmaakte artist .
Het toppunt van deze periode is weer een groep : de
bekende Simeon in den Tempel, in het Mauritshuis . A is
geheel is de hoofdgroep nog niet los genoeg, vergeleken
bij R e m b r a n d t' s latere, zooveel volmaakter groepeering,
b.v.
om maar iets to noemen die op de honderdguldensprent . Maar reeds hier is, vooral in de krioelende massa
op de trap rechts in den halven schaduw van do tempelruimte, een groepeering bereikt, die alle prestaties van
R e m b r a n d t v66r then tijd verre achter zich last . Een
tijd van ijverige vooroefening in deze richting moet er aan
ziju voorafgegaan en deze blijkt vooral uit R e m brand t' s
etsen en teekeningen . Zijn geetste kleine Besnijdenis (Bartsch
48), zijn kleine ets met den Simeon van 1630 (B . 51) en de
ets met Jezus als kind onder de schriftgeleerden (B . 66),
eveneens van 1630, toonen duidelijk, hoe R e m b r and t zijn
groep- en actiestudies maakte . Vooral in de laatstgenoemde
ets maakte hij herhaaldelijk veranderingen om tot een
betere groepeering to geraken .
Hij begint in deze jaren ook meer buiten, op straat
en op de wegen, to studeeren . Het landvolk, de landloopers en bedelaars met hun karakteristieke koppen en
fantastische kleeding trekken hem aan en hij begint ze to
teekenen en to etsen in allerlei houdingen en bewegingen .
Ook de in, dit opzicht opgedane ervaring kwam R e m-
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b r a n d t bij het schilderen van den Simeon ten goede .
Deze schilderij is als de sluitsteen van zijn Leidschen
tijd . Zij is 1631 gedateerd en kan dus ook wel in de tweede
helft van dat jaar, in Amsterdam, zijn ontstaan . Maar wat
inhoud en geest betreft, is zij zeer duidelijk de samenvatting van wat R e m b r a n d t als bijbel- en lichtschilder
in klein formaat in Leiden had bereikt . Hetzelfde onderwerp
had hij reeds vroeger geschilderd . Wij bespraken het boven .
Maar welk een verschil is er tusschen dat, drie of vier jaar
jaar vroeger ontstane stuk en dit prachtwerk! Het zachte
zonlicht, het stemmig lichtdonker, de groep met de magistrale figuur van den hoogepriester, met die prachtige uitgestrekte hand, klein tegen de groote ruimte van den
tempel, waar de trappen krioelen van volksoewemel, dat
alles maakt het stuk tot een van de schitterendste voortbrengselen der schilderkunst van alle tijden . Ja, R e m b r and t zou flog meer bereiken, zou niet alleen de weinige
onvolmaaktheden, die de Simeon vertoont, to boven komen,
maar nbg grootscher, moeilijker problemen oplossen . Zijn
Nachtwacht en Staalmeesters staan zeer zeker veel hooger,
wanneer men zijn werk in zijn ontwikkeling beschouwt .
Maar de aesthetische indruk van den Simeon zal er steeds
en steeds weer een zijn van de edelste en treffendste soort .
Dit bereikte R e m b r and t in 1631 . Maar hij bereikte
nog meer : ook als portretschilder staat hij in dit merkwaardige jaar ineens v66r ons als een kuustenaar, die niet
alleen de aandacht ten volle waard is, maar die reeds zijn
tijd genooten overtreft . Het zoogenaamde portret van
C o p p e n o l to St . Petersburg en dat van N i c o l a e s Ruts
in de collectie Pierpont Morgan to Londen dragen beide
het jaartal 1631 . Het ligt voor de hand, aan to nemen,
dat deze stukken to Amsterdam zijn geschilderd, ook
in verband met het feit, dat R e m b r a n d t reeds v66r then
tijd herhaaldelijk bestellingen uit Amsterdam schijnt to
hebben gekregen 1 ). Maar ook hier geldt hetgeen wij bij
1) Vg l . 0 r 1 e r s, Oorkondenboek No . 86, § 7 .

den Simeon zeiden : zij sluiten of zijn Leidschen tijd, zij
vatten samen hetgeen hij er geleerd had, zij toonen wat
hij wilt to doen met de ervaring, bij het schilderen van
studiekoppen naar zich zelf en zijn omgeving opgedaan .
Voorloopig richt hij zich in houding en opzet van zulk
een portret nog naar T h o m a s d e Keys e r, den grootsten
portrettist van het toenmalig Amsterdam . Maar ook hiervan
zou hij zich weldra losmaken : door de Anatomische Les,
in het volgend jaar voltooid, zou hij ook in dit opzicht
zichzelf worden .
Alleen in het landschap moest R e m b r a n d t in 1631
nog veel leeren . Zoowel in zijn schilderijen als in zijn
etsen is het in then tijd nog geheel Lastmansch, zelfs nog
in zijn Rust op de Vlucht naar Egypte van omstreeks
1630, thans op Downton Castle, waar nog L a s t to a n' s
koolplanten op den voorgrond welig groeien . Een eerste
begin met een meer individueel opgevat landschap maakt
hij in zijn Danae (collectie Warn e c k, Parijs), die tevens
zijn eerste vrouwelijke naaktstudie is en zijn eerste mythologisch getinte voorstelling .
Op dit gebied ligt de ontwikkeliug van R e m bran d t
geheel in Amsterdam, waarheen hij in den loop van 1631
vertrok en waar hij sedert gevestigd bleef .
Toen Rembrandt naar Amsterdam ging, was hij reeds
een kunstenaar, die als portretschilder d e K e y s e r ter
zijde streefde, die als bijbelschilder en als etser reeds
werken schiep, die al hetgeen zijn tijdgenooten op dat gebied to voorschijn brachten, in den schaduw lieten . Er was
voor hem echter een nog grooter volmaking weggelegd,
een volmaking, waarin meer en meer zijn belangstelling
in uiterlijkheden en details zou plaats maken voor het weergeven van den geest van zijn object .
Toen eerst kon hij een kunst scheppen, die een der
grootste van deze aarde is .
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N o o r t j e zat in een hoek van de half donkere kamer
en schreide.
Ze schreide niet, omdat ze zoo bedroefd
was, dat ze wel schreien moest, maar omdat ze voelde, op
dat oogenblik, onder die omstandigheden, niets anders to
kunnen of to mogen doen dan schreien .
De kamer was vol menschen, die op gedempten toon
met elkaar spraken ; n_u en dan word een meewarige blik
op het kleine, in .eengedoken figuurtje geworpen, een hand
vriendelijk troostend op het blonde kinderhoofdje gelegd .
Zoodra dan het kind voelde, dat men op haar lette, werd
het snikken nog heftiger, nog hartstochtelijker .
,,Ze hield ook zoo veel van haar moeder," fluisterden
de aanwezigen ,het arme kind!"
Toen schaamde N o r a zich, want ze wist immers heel
goed, dat ze Diet schreide van droef held over den dood van
haar moeder, dat er Diet eens droef heid was in haar hart,
niets dan boosheid en oproer en ongeduld . Oproer
tegen de drukkende dwingelandij van de stilte, die ze haatte,
ongeduld over al die groote menschen met hun meewarig fluisterende woorden, hun langzam a bewegingen, hun
onhoorbare voetstappen . . . Zij waxen het, die de stilte groot
en machtig maakten door hun gewillige onderworpenheid .

-- 38 ---Dien morgen was ze het huis binnengekomen
groot en zwaar en plechtig . Nu was ze overal, waar
menschen waren ; ze eischte eerbied en gehoorzaamheid, ze
dwong tot onderwerping. Ze legde hem, die spreken ging, de
hand op den mond en de woorden klonken zacht en gedem pt ; ze legde hem, die zich oprichten wil de, de loodzware hand op den schouder en de bewegingen werden
slepend en langzaam
en ook op N o o r t j e s hart had ze
haar hand gelegd, en toen was dat hartje z66 zwaar, zoo
h641 zwaar in haar geworden, dat ze zich niet zou hebben
kunnen opheffen uit haar stoeltj e ook al had ze dat gedurfd.
Van buiten door de open ramen der achterkamer
klonken de vroolijke stemmen der Sautpoortj es tot haar
door
die in den tuin speelden als andere dagen --- en,
hijgend van het zenuwachtig schreien, drukte N o r a den
zakdoek tegen het trillend mondje om het niet luide uit
to snikken in de stilte rond.om haar
haar ongeduld om
weg to komen onder den druk van het algemeen medelijden
uit, haar verlangen om mee to gaan spelen met de anderen,
eenvoudig en gewoon, alsof er niets bijzonders gebeurd
was dien morgen .
Natuurlij k mocht ze nu z66 iets niet wenschen, ze voelde
zelf, dat het niet in orde, dat het verkeerd was, en dat
maakte haar nog bedroefder en z66 angstig, dat ze niet
eens het betraande gezichtj e dorst opheffen, uit vrees iets
to doen, dat oneerbiedig zou schijuen tegenover haar die
gestorven was . . . .
Maar ze wenschte het t6ch en omdat ze het wilde
met zulk een groot, zulk een ongeduldig verlangen,
werd het haar, alsof het werkelijk gebeuren ging . En ze
zag, hoe ze opstond, kalmweg opstond uit haar stoel en
stil met gebogen hoofd doorging tusschen de zwijgende
menschen, en hoe ze de deur bereikt en die open doet
en in de gang komt, waar niemand is, en de stilte geen
macht meer heeft over haar, en de lange gang loopt
ze door naar den tuin, waar de zon schijn t en de bloemen
bloeien, en ze klimt op het lage muurtje dat hun twin
van dien der buren scheidt, en ze slaat de beenen naar den
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anderen kan t van den muur en ze springt naar beneden .
,,Hier ben ik", roept ze vroolijk, ,ik kom meespelen" .
Maar het vroolijke lachen heeft eensklaps opgehouden .
Verlegen, ietwat verschrikt zien de kinderen haar aan .
„Ik kom meespelen", herhaalt ze zachter . . onzeker . .
Ze staat nu dicht bij E m y S a n t p o o r t, die aarzelend
zegt
„Ik dacht niet, dat je komen zoudt van avond, omdat . . .
omdat . . . "
N o r a's hoofdje duizelt ; ach, ze had het immers
wel vooruit kunnen begrijpen, dat de Santpoortjes het
weten zouden, dat iedereen, dat de heele school het nu
al wist . . . .
N o r a zat in haar stoeltje en snikte en snikte en het
allerliefst zou ze boven in het donker in haar eigen bedje
willen liggen, met het hoofd in de kussens verborgen . 0,
hoe heerlijk zou dat zijn, hoe veilig
,,Arm kind," zei oom H e n r i en hij legde ziju hand
bedarend op haar schouder, omdat hij haar zoo hevig
snikken zag, en toen schaamde N o o r t j e zich weer, want
ze was immers niet werkelijk bedroefd
alleen maar heel
boos en heel ongelukkig . . . . Ze schreide then avond twee
groote-menschenzakdoeken door en door nat, en dat
vond ze toch ook wel weer heel groot van zich zelve . . . .
Later op den avond knielde de kleine, vriendelij ke
tante B e r t h a bij N o o r t j e s stoel . Ze begon lieve, meewarige woordjes to spreken op een zacht-treurigen Loon,
die volkom en paste in de droeve omgeving . En het kind
legde gewillig haar hoofdje tegen tantes borst en liet zich
sussen door de warme hartelijkheid dier medelijdende stem,
die zoo vertroostend klonk
want mevrouw Merlin d e
V au c l u s e had een algemeen erkende gave, bedroefden
to troosten
altijd en jegens iedereen was ze vol beschermende liefde en goeden raad . Het scheen dan ook
nu van zelf to spreken, dat z3 j g edurende de eerste dagen
de plaats van moeder bij de moederlooze kinderen zou
vervullen .

40 Al zwaarder en zwaarder begon N o r a's hoofdje tegen
tantes schouder to rusten .
„Ik geloof, dat je heel . erg moe bent, kindje," zei ze
„zal ik je maar naar bed brengen ?"
N o o r t j e stond op, gewillig en onderworpen ; beleefd
ging ze rond, om allen ooms en tantes een handj e to geven
en een nachtku s van hen to ontvangen,
en snikkend
van dankbaarheid, dat ze nu heusch naar bed mocht gaan,
volgde ze tante B e r t h a naar boven .
Tante hieip haar bij het uitkleeden ; dekte haar toe,
toen ze in bed lag ; kuste haar teeder goedennacht
een
moeder had het niet liefderijker kunnen doers . Ze bleef
bij het bedje zitten tot het kind scheen to slapen, toen
blies ze de kaars uit en verliet op de teenen het vertrek .
N o r a hoorde, hoe de voetstappen afdaalden langs de
trap, hoe de deur van de huiskamer openging en weer
gesloten werd,
nog even wachtte ze, luisterend, toen
richtte ze zich heel voorzichtig op, stapte uit bed en
knielde neder. Ze had vergeten . . . ten minste nagelaten,
haar avondgebedj e to doen . -- Langzaam en eerbiedig zegde
ze het op, juist zooals moeder het haar geleerd had, maar
toen ze kwam aan de woorden
,,Neem mijn ouders en mijn vrienden
In bescherming dezen nacht,"
haperde ze even .
,,Neem mijn vader en mijn vrienden"
verbeterde ze zich rustig, haar moeder immers had haar
voorbidding niet meer noodig ?
,,En wil mij z66 lief en braaf maker, dat ik eenmaal bij
U in den Hemel met moeder vereenigd mag worden, amen",
voegde ze er ernstig aan toe, inplaats de gewone vraag om
beterschap voor haar moeder, een vraag, die ze, zoolang ze
zich herinneren kon, iederen morgen en iederen avond
herhaald had .
Toen ging ze rustig slapen .
Als nu nog maar al die groote menschen weg waxen,
zou alles weer gewoon zijn gang gaan . . . haast gewoon . . .
als vroeger, dacht ze .

Toen ze den volgenden morgen de ontbijtkamer binnentrad, vond ze daar alleen nog tante B e r t h a ; de andere
familieleden waren alien den vorigen avond vertrokken .
Mijnheer V e 1 t zat op zijn gewone plaats aan tafel, zijn
gelaat stond strak en ernstig . N o r a keek hem een oogenblik aarzelend aan, onzeker, of ze hem een hand zou durven
geven, toen sloop ze stil en angstig naar haar plaats met
een zwaar hart en een duizelend hoofdje .
Geen woord werd gesproken onder het ontbijt . Die stilte
maakte het kind zenuwachtig . Het was dezelfde stilte nog,
de hatel.ijke, de vijandige stilte van gisteren . Nu en dan
wierp ze tersluiks een blik op het veranderde gezicht van
haar vader, en vaag voelde ze, hoe hij het was, die de stilte
in bescherming nam - en haar hart werd zwaar van afgunst en diepe moedeloosheid . Van dit oogenblik of aan,
ontweek ze haar vader onwillekeurig in haar kin derlift
egolsten angst voor smart ; nooit trad ze, ook later niet,
zonder eerbiedigen schroom de studeerkamer binnen .
Dadelijk na het ontbijt stond mijnheer Velt op om
naar zijn kamer to gaan, en N o o r t j e sloop haa,stig naar
de kinderkamer, waar S o f i e met de kleintjes ontbeet .
Kleine H e n r i zat op den grond to spelen en to
babbelen, hij was de eenige in huffs, die niet wist, nog niet
kbn begrijpen, en N o o r t j e voelde een groote, rustige
veiligheid in zijn nabjjheid .
J a n zat aan tafel, hij had een prentenboek voor zich,
waarin hij lusteloos zat to bladeren . Hij keek N o r a aan
maar zei niets ; een stille, droeve schroom lag vragend in
ziju oogen . Nor a begreep dat - ze kreeg medelijden met
haar broertje . Maar ze ging toch eerst naar S o f i e om
haar goedenmorgen to zeggen, zwijgend gaf ze haar de hand .
Jet je even op Henri?" vroeg Sofie, die naar do
eetkamer moest, om het ontbijt to helpen wegruimen .
N o o r t j e knikte, toen ging ze naar J a n - aarzelend .
,,We moesten wat gaan spelen ." zei ze zacht ,willen
we gaan kleuren ?" en ze begon haar verfdoos en haar
kleurplaten voor den dag to halen .
Jan keek zwijgend toe .
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,,Mhg dat ?" vroeg hij fluisterend .
,,Ja," zei Nor a, vastbesloten . Maar ze kreeg toch een
kleur, terwijl ze het zei, want ze was er zelf ook niet zoo
heel gerust op, of het niet misschien oneerbiedig was, wat
ze deed . . . Maar J a n was nog zoo klein, die mocht het
wel, die kon nog niet zoo heel bedroefd zijn . En zij ? Ze
had zich den vorigen avond zoo diep ellendig gevoeld . . . .
ze wilde niet weer bedroefder schijnen dan ze in waarheid was .
Toen S o fi e een poosje later binnenkwam, vond ze de
kinderen zoet en rustig bezig . No r a was met haar gedachten op school . De meisjes waren nu aanu het rekenen
op de lei. Annie V e r v e e n was nu natuurlijk aan de
negen-en-negentigste som bezig, waarover z3 j verleden week
zoo lang had moeten nadenken . Zou Annie haar inhalen
vandaag ? Eens was Annie haar al bij geweest, toen er
een fout in het antwoordenboekje gestaan had, en ze de
som zoo dikwijls had moeten overmaken tot Annie dezelfde uitkomst had gekregen ais zij . Toen eerst had de
jufFrouw begrepen, dat de font aan het boekj a lag, niet
aan haar . . .
N o r a wou, dat het niet verkeerd was, gewoon naar
school to gaan, als er iemand in de familie gestorven was .
Niet, dat ze op zich zelf liever sommen maakte dan platen
kleurde, maar die sommenwedstrij d met Annie was zoo
prettig en ze zou het zoo heel jammer vinden als ze nu
niet nummer Mn van haar klasse bleef . Ze wou, dat ze nu
dood-gewoon tusschen de andere meisjes in de klasse zat,
dan zou ook de eerste ontmoeting voorbij zijn . . . N o o r t j e
zuchtte . 0, dat eerste weerzien van de meisjes ! 0, al die
verlegen, medelij dende gezichtj es, die zacht a stemmetj es,
en o, haar eigen verlegen angst, haar onzekerheid, hoe zich
to houden, hoe to kij ken . . . .
Een poosje geleden was 66n der meisjes in diepen
rouw over den dood van haar grootmoeder op school gekomen en op de vraag der vriendinnetj es of ze meespelen
wilde, had ze op zacht treurigen toon geantwoord, dat
„ze nu geen lust had in vroolij ke spelletj es" . Met eerbiedige

verbazing had N o r a toen dat antwoord aangehoord, vaag
gevoelende, dat het wel iets heel moois moest zijn, als
men zoo bedroefd kon wezen, maar, diep in haar hart ook
wel even twijfelend aan de oprechtheid van Con n i e's
woorden . Want ze wist wel, dat er verschillende naturen
waren : zachte, weeke, gevoelige naturen en flinke, koele,
verstandige karakters en ze had altij d wel geweten, dat
zij niet tot de overg evoelige meisj es behoorde, zij, die nooit
gilde, nooit bang was
net een jongen, maar Loch . . . zie,
ze wist Loch, dat ze van haar moeder gehouden had
meer dann van iemand anders op de wereld . . . .
S o f i e, die bij het venster zat to naaien, kwam telkens
met den zakdoek aan de oogen, terwijl zij hier zoo kalm
vergenoegd platen zat to kleuren alsof er niets in de
wereld gebeurd was, om verdrietig over to zijn zich
eigenlijk maar over den ding bedroeven kon
daarover,
dat ze niet bedroefder was . . . .
Ze begon zich een beetje ongerust over zich zelve to
maken . 'Vas ze dan heusch zoo heel ongevoelig ? Had ze
to veel verstand om veel gevoel to hebben ? De meisjes
verweten het haar soms . . .
J a n huilde ook niet, maar die
Ze keek naar J a n
was misschien nog to klein om zijn verlies to begrijpen en
bovendien, J a n was ook niet gevoelig, hij was ook zoo knap
op school, peinsde N o r a .
Maar langzamerhand nam de arbeid, waaraan ze bezig
was, al haar gedachten in beslag . Het was een heerlijk,
maar moeilijk werk het kleuren van platen . Met zorg moest
de juiste kleur worden gekozen ; zuiver, met vaste hand
moesten de omtrekken worden gevolgd . Jan had andere
dexikbeel.den dan zij over de methode, die gevolgd moest
worden . In dikke, dekkende laag verspreidde hij de verf
over het to kleuren vlak. Te vergeefs had N o r a getracht,
hem er van to overtuigen, dat men de schaduwen door de
verflaag heen moest blijven zien . Het werd netter op zijn
manier, verklaarde Jan,
met welgevallen zijn werk beschouwende . Daarom bemoeide N o r a zich niet verder met
hetgeen hij deed, maar verdiepte zich geheel in eigen arbeid .
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De plaat, die ze kleurde, stelde een landweg voor,
waarop, door een hond getrokken, een groentekarretje
voorbij reed . Een kleine jongen bestuurde de kar . Ze gaf
den oogen en het buisje van den jongen de blauwe kleur
van den hemel, den wangen en lippen in het rote gelaat
de kleur der roode bloempjes in het Bras . Licht okergeel
als de weg, werd het blonde haar ; de groenten in de kar,
d}e boomen en de velden werden van het zuiverste grasgroen, de worteltj es van het helste oran j e, dat ze mengen
kon . In het zachte blauw des hemels dreven wit de wolken,
ongekleurd . . .
Het scheen N o r a, of ze nog nooit zoo netjes gewerkt,
zoo natuurgetrouw de kleuren gekozen had . Vuurrood
van opgewondenheid en inspanning werkte ze voort ; al
het andere was verg eten,
de school, de sommen, haar
smart, haar zelfverwijt . Er was voor N o r a altijd maar
een ding in de wereld belangrijk en dat was altijd het
werk, waaraan ze op het oog enblik bezig was . Er bestond dus voor haar niets anders dan de heerlijkheid van
frissche kleuren, die ze verwezenlij ken wilde,
die ze
verwezenlijkt zag in haar kinderwerk.
De plaat was af, aandachtig bekeek N o r a haar werk
en haar oogen begonnen to glanzeu van blijden triomf,
dat zal moeder mooi vinden
„O, moeder, moeder, moeder?"
Even zat ze stil, verschril-A, duizelig door de plotselinge herinnering, en toen kwam daar de schaamte weer,
en het zelfverwijt. . . .
Droefheid en zeifverwijt waren altijd een geweest voor
Nor a V e 1 t
daarom ook was ze zoo bang voor smart .
,,Verg eef me," fluisterde ze, ,dat ik u vergeten had ."
Ze wierp een snellen blik om zich heen om to zien, of
niemand haar onwillekeurige beweging van op to willen
springen gezien had . Maar S o f i e zat voorover gebukt to
naaien en J a n was nog geheel verdiept in zijn werk .
Zwijgend borg ze haar plaat in de portefeuille, lusteloos nam ze een nieuwe, met een g evoel van troostelooze
verlatenheid in het hart . Wat kwam het er ook eigenlijk
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op aan, of haar werk mooi of leelijk werd, nu er toch
niemand meer was om het to bewonderen, om haar to
prij zen, als ze goed gewerkt had?
Even later was ook J a n klaar met zijn plaat . Met een
soliede degelijkheid stonden de kleuren op bet papier .
N o r a boog zich over het moederlooze kind heen en prees
de netheid, waarmee hij g ewerkt had .
En ze maakte geen aanmerking op zijn verkeerde wijze
van kleuren .
Na de begrafenis toen het huis, behalve de studeerkamer, weer veilig was ; toes moeders naam niet meer genoemd werd ; toen N o r a weer naar school ging en alles
gewoon
haast gewoon
was als vroeger, gebeurde het
eens, dat ze voor vader een brief moest halen die op den
schoorsteenmantel van de slaapkamer was blijven liggen .
IHet was voor het eerst na moeders dood, dat ze de
sterf kamer binnentrad . Aan haar rechterhand stond het
bed met de gesloten, groene gordijnen, waarachter moeder
zoo long ziek gelegen had, zoo heel lang, dat Nor a die
ziekte als den natuurlijken toestand was gaan beschouwen,
dat het al even min in haar was opgekomen, die zieke
moeder to beklagen, als to verwachten - schoon ze dagelijks aan God om beterschap voor haar moeder vroeg
dat moeder ooit zou kunnen beter worden, of to vreezen,
dat ze ooit sterven zou .
Vroeger was ze vaak op dezelfde wijze de kamer binnengekomen, stil en behoedzaam, met ingehouden adem, uit
angst de zieke to zullen wekken en als ze dan voorbij het
bed was gegaan, had ze even, lui.sterend gewacht, of
moeder misschien wakker was, en haar roepen zou, en sours,
als ze dan naderbij was geslopen, had ze even tusschen de
dichte gordijnen naar binnen gegluurd -- en, o ! dan
hadden haar twee groote, blauwe oogen toegelachen uit
een roerend bleek gezichtje en schertsend had het geklonken
,,Vooral heel stil zijn, kindje, want ik slaap ."
Dan lachte Nor a vroolijk, maar Loch weer bezorgd
vroeg ze
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„Ik heb u immers niet wakker gemaakt ?"
En moeder knikte dan van neen en N o r a zei verontschuldigend
,,Ik wou u maar even zien, weet u, alleen maar eventjes
zien."
Ook nu stond Nor a stil en staarde ze naar de gesloten gordijnen en haar adem begon speller to gaan tusschen de half geopende lippen en een licht rood begon
haar wangen to kleuren, en toen drukte ze haar hand op
haar hart, omdat het zoo onstuimig bonzen ging . . . .
N o r a geloofde niet aan wonderen .
Ze geloofde natuurlij k wel, dat God wonderen doen kon,
indien Hij wilde
God kon immers alles,
maar ze
geloofde Loch niet, dat er nu nog ooit wonderen gebeurden
of zouden gebeuren op aarde ; maar dat was ook niet noodig
meende ze, ze dacht dat God heel goed haar gebed kon
verhooren, zonder dat Hij daarom nog een wonder zou
behoeven to doers . En nu begon ze bij zichzelve to overleggen, hoe het ook zonder wonder mogelijk kon zijn, dat
moeder daar achter die gesloten gordijnen lag en sliep .
Misschien, dacht ze, was moeder slechts schijn dood
geweest, en wakker geworden v66r de kist gesloten was .
En toen was moeder, ijlende van koorts de straat opgeloopen . Het was toen nacht, en een dokter, die naar een
patient reed, had haar gevonden en naar een ziekenhuis
gebracht. En omdat niemand in het geheele huis moist,
wie ze was
ze was al dies tijd buiten kennis gebleven --had ook niemand hun bericht kunnen zenden . Maar op een
morgen, juist dezen morgen
was ze weer bij kennis
gekomen en omdat ze zoo naar haar kinderen verlangde,
had ze de kleeren van een van de verpleeg stern aangetrokken,
die ze in een hangkast had gevonden en ze was zoo snel
mogelijk naar huis geloopen, en de portier had gedacht,
dat het een van de verpleegsters was, die uitging . En,
omdat de slager juist op de stoep stond, was ze ook thuis
ongemerkt binnen gekomen en ze was eerst naar haar
slaapkamer gegaan om to bedenken, hoe ze het haar man
en kinderen meedeelen zou, dat ze nog leefde . . . En toen
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was ze z66 moe geworden, want ze was nog heel erg zwak,
en bet was waarlijk wel verwonderlijk, dat ze niet onderweg was neergevallen, maar dat kwam omdat ze zoo heel
erg naar huis verlangd had, dat ze eventjes, geheel gekleed
op bed was gaan liggen, en toen was ze in slaap gevallen
en nu. . . . nu werd ze juist wakker en als N o r a' s hand
zich nu uitstrekte, nu de gordijnen ter zijde schoof. . . .
Roerloos bleef N o o r t j e staan, onzeker of ze zou durven .
Want ze wist wel, dat het niet waar was, wat ze zich had
ingedacht, ze voelde zelf, hoe onwaarschijnlijk bet heele
verhaal was, maar, wat kwam dat er eigenlijk op aan, ze
had immers alleen maar willen laten zien, dat het niet
onmogelij k was en -- God kon immers wel wat beters bedenken, als Hij wilde . Zlj behoefde nu alleen maar de gordijuen to openen en dan zou God . . . .
Ze aarzelde. „Misschien heb ik zelf wel gedroomd ?
Ben ik misschien ziek geweest ?" hielp ze God bedenken .
N o r a geloofde niet aan wonderen maar ze geloofde wel,
dat God het gebed kon verhooren, ook, waar de vervulling
onmogelijk leek . En ze vouwde de handers en sloot de oogen,
om zich zelf, om God, duidelijk to toonen, dat ze bad .
„Ik verlang zoo naar moeder, God," sprak ze dringend,
,,ik geloof
ik weet, dat ze niet gestorven is.."
Ernstig vragend keek ze op, toen glimlachend, triomfeerend,
het handje, dat zich uitstrekte naar de plooien
van bet dicht gordijn, beefde van opwinding . . . .
Een poosj e geleden had moeder de kinderen een versj e
laten leeren van een arm, ziek jongetje, dat jaar en dag
ziek geleg en had in een donkere kamer, en eens op een
winternacht had hij de handj es gevouwen en tot God
gebeden :
,,Och Heer, nu wordt het al to bang,
Ach lieve Jezus, kan het zijn,
Verlos mij van die pijn ."

En toen de moeder 's morgens kwam, had ee bet kind
gestorven gevonden, en ze had hem naar bet kerkhof gebracht en begraven
maar bet zieltje was naar boven gevlogen in de armen van Jezus . . . .
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mocht wel blijven bij God . . .
,,Vergeef me, moedertje," sprak ze haastig, ,ik heb er
nooit aan gedacht dat u piju, dat u verdriet had
ik
desk ook nooit aan het verdriet van andere menschen
ik denk aan niemand dan aan me zelve ."
De tranen kwamen haar in de oogen . Beschaamd
vluchtte ze heen
holde ze de trappen of
naar beneden .
„Waar is de brief P" vroeg vader, met verwondering
naar N o o r t j e s leege handen ziende .
,,Vergeten," sprak ze nauw hoorbaar, en daar was ze
nu weer op eens het onnadenkende, onhandige kind, dat
ze altijd in vaders tegenwoordigheid was, dat nog niet eens
zulk een eenvoudige opdracht naar behooren kon vervullen .
Bedroefd en verlegen sloop ze weer naar boven . . .
Maar sinds then dag was haar verlangen minder hevig,
haar verlaten heid minder groot
ze had goedg ekeurd,
wat God gedaan had .
Het was den menschen een verbazing, en mevrouw M e r l i n
d e V a u c l u s e een voortdurende ergernis, dat mijnheer V e t t,
niet alleen de geheele huishouding, maar zelfs de opvoeding
van zijn kinderen kon overlaten aan juifrouw S o f i e P r i n s,
een onontwikkeld meisj e, dat maar vein ig boven het beschavingspeil der gewone dienstboden stood en als kindermei sj e bij de V e I t s in huffs gekomen was . En ook Nor a
heeft er later vaak met angstige verwondering aan gedacht,
hoe heel weinig haar vader zich om zijn kinderenn scheen
to bekommeren, hoe volkomen onverschillig hij voor hen
was . Maar als kind verontrustte die gedachte haar niet .
Ze was er onwillekeurig een beetje trotsch op, dat haar
nooit rekenschap werd gevraagd van de wijze, waarop ze
haar tijd besteedde, dat haar nooit verboden werd, de boeken
to lezen, die ze in moeders kastje vond en die andere
kinderen van haar leeftijd nog niet lezen mochten, en ze
gevoelde het onbewust als een groot blij k van vertrouwen,
dat ze altijd mocht gaan spelen waar, en bij zich noodigen
mocht, wie ze verkoos . Immers, indien ze had willen om-
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indien ze boeken had willen lezen, die werkelijk niet goed
voor haar waren ; indien ze niet altijd mooie rapporten van
school had thuis gebracht, dan zou haar vader zich wel
met den loop der zaken hebben moeten bemoeien . Maar
waarom, zou hij tusschenbeide komen, zoolang alles goed ging' ., '
N o r a leerde haar eigen weg gaan, steunende op eigen
krachten en ze voelde, dat die krachten daarvoor berekend
waren . Ja, vroeger, toen ze nog een heel klein kind was,
v66r moeders flood, had ze well behoefte gevoeld met al,
wat er op school gebeurd was, met al haar bezwaren en
iroeflijkheden naar de ziekekamer to loopen, - maar dat
kon nu niet meer . . . . en behoefde ook niet meer, voelde
N o o r t j e . Ze was nu immers oud en wijs genoeg orn voor
zich zelve to beslissen ?
En daar ze werkelijk een heel verstandig, klein meisje
was, dat gewoon was, ook de gevolgen van haar handelingen
to berekenen en een heel trotsch, klein meisje, dat zich
schaamde, domheden to zeggen of dwaasheden to doen, en
gewoonlijk wel moist, wat moeder aangeraden of goedgekeurd
zou hebben, behoefde mijnheer V e 1 t zelden met klachten
over zijn dochtertje to worden lastig gevallen - en
d-aarin stelde N o o r t j e haar eer .
?Mar sons . . . . soms kon ze toch een eukell maall wel
eens wenschen, dat haar vader een klein beetje meer belangstelling, een klein beetje meer liefde toonen mocht, en
sons, als ze van school thuis kwam, opgewonden van pret
of diep verontwaardigd over vermeend onrecht, kon ze plots,
verward en bedroefd zich angstig terugtrekken in zich zelve
bij de smartelijk ernstige uitdrukking zijner oogeu bij een
onredelijk, prikkelbaar woord uit zijn mond . . . .
Zoo was hij dus het eenige onveilige, het eenige dreigende in N o o r t j e s kalm-gelukkig kinderbestaan, en
daarom sloot ze hem uit uit haar gedachten, rustig vertroueude, dat later alles wel terecht zou komen, later, als ze
oud genoeg was, hem to begrijpen, als ze groot genoeg was,
-nioeders plaats in huis to vervullen .
Als N o r a later aan haar vader terug dacht, zag ze
0 . E . TI 7
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--- 50 -in haar herinnering een lange, g ebog en g estalte, somber
zittende op zijn kamer, rusteloos dwalende door het huffs,
een eenzamen, ouden man.
Maar daarnaast
toen haar de papieren haars vaders
waren ter hand gesteld, toen ze ziju brieven las, en zijn
verzen,
vormde zich in haar gedachten het beeld van
een an deren A d r i a a n Volt,, dien ze nooit gekend had,
of verloren, zoo volkomen, als men alleen dat kan verliezen,
wat veranderen kan. Uit die teedere brieven, nit die
hartstochtelijke verzen stond het beeld voor haar op van.,
een jong, een gelukkig man, wonderlijk jong, en wonderbaar gelukkig in de liefde van E l e o n o r a Merlin d e
V a u c l u s e, en dien vreemden, jongen man, dien ze nooit
met den naam van ,vader" leerde toespreken, --- kreeg ze
lief als een mooi, heel dierbaar gedachtenbeeld .
Ze zag hem dan als een langen, onhandig en j ongen,
die voortdurend in een heerlijke verbazing leefde, dat een
meisj a als E l e o n o r a Merlin hem lief hebben kon, hem,
die niets bezat dan zijn liefde tot haar en zijn geleerdheid .
En hij leefde alleen voor haar en werkte alleen voor haar,
om door het volbrengen van iets waarlijk goeds haar liefde
voor hem to rechtvaardigen . Ze waren beiden nog kinderen
geweest, toen ze elkaar hadden lief gekreg en, en kinderen,
toen ze samen getrouwd waren, twee dwaze, gelukkige
kinderen, die niets afwisten van de groote-men schenwereld
om hen heen . En hun eerste kind, hun dochtertj e had die
gave van hen geerfd, om jong en gelukkig to zijn, jong,
onaf hankelij k van den tij d, en gelukkig, onaf hankelij k van
de omgeving door eigen groot-innerlijk geluk . En mocht
ze het ook later wel eens als een vloek voelen, dat opgaan
in zichzelve, in eigen spel, dat kind-zijn onder groote menschen
het was toch ook een heerlijk erfdeel, een gave,
een kracht om der wereld niet gelijkvormig to worden .
Nog twee kinderen, twee jongens, werden hun geboren
en toen werd E 11 y ziek .
Ze was zoo ziek, dat alle groote menschen om hen
peen begrepen, dat ze nooit beter zou kunnen worden .
E 11 y zelf begreep het, maar A d r i a a n alleen begreep het

niet, en als een kind name hij de nieuwe, droeve orde van
zaken aan, zonder aan de toekomst to denken . . . .
En toen ze twee jaar bedlegerig was geweest, stierf ze .
En die onverwachte slag van haar sterven had hem
gebroken, had hem ziek gemaakt, en blind en arm .
Nu bezat hij immers niets meer op de wereld, hij, die
nooit iets bezeten had dan haar liefde !
En B e r t h a, zijn schoonzuster, was gekomen om hem
te troosten, en ze had hem gesproken van zijn studie, van
zijn werk, het groote werk, waarvoor hij leven moest, waarin
hij voldoening en geluk zou vinden .
Maar wat was zijn
werk voor hem, die alleen voor haar had gearbeid
En van zijn kinderen sprak ze hem, van Nor a, van
Jan en H e n r i, van kleine H e nr i, die de oogen had van
zijn moeder
voor zijn kinderen moest hij leven, zei ze .
Zijn kinderen 7 Maar wat wares zijn kinderen voor
hem? Wat zijn de bloemen, de kleuren, wat is het licht
voor een blinde ?
II.
N o r a heeft een gelukkig e jeugd gehad .
Want haar oog enblikken van smart waren als kleine
wolkj es aan een stralend blauwen hemel, de smart dreef
voorbij, de vreugde bleef. Of ze waren als steenen, die een
oogenblik de oppervlakte van een stil watertj a beroeren,
en dan zinken en onopg emerkt blij ven lig g en, en de wateren
-der vreugde glijden er tevreden over heen .
Want de smart kwam van buiten af, maar de vreugde
was in haar als een bron van licht, dat uitstraalde op alles
wat ze lief had, op alles wat haar omgaf. . . .
Ze was dan ook omgeven door Muter wonder-heerlijke
dingen . Van de zolderkamertj es af, waar de oude rommel
bewaard werd
is er iets heerlijkers dan oude rommel 7 .en waar de koffers stonden, vol oude japonnen, waarin de
kinderen zich verkleeden mochten, tot de kelderkasten toe
pikdonkere rooversholen,
was het heele huis vol g espeeld,
maar daarom niet minder ondoorgrondelij k, mysterie .

Daar was Noortj es kamer, vol van de heerlijkste dingen,
daar was Seerp, daar was Leonidas met zij u volgeliug en en
Sten Sture met de zijne, daar was het vlakgomelastiek, dat
zoo prettig aan voelde, daar was haar bed, dat een schip
was, waarin ze 's nachts woonde, of een hol, waarin ze zich
voor haar vijanden verborg . . . . Maar het allerprettigst,
allergeheimzinnigst heerlijke was toch Joyeuse .
Joyeuse woonde in een klein, rond spiegeltj e, dat Nor a
eens gevondeu had en siuds then tijd bij zich droeg . En
oppervlakkig beschouwd, was dat spiegeltje maar een doodgewoon stukje spiegelglas en was Joyeuse maar een doodgewooa .l geelhansje, dat, vroolijk als het licht, vlug als de
gedachte, plaagziek als een kaboutermannetje, er genot in
vond, to dansen en to spelen fangs de bloemslingers van
het behang of to verblinden de oogen der overburen . Zoo
was Joyeuse voor vreemden, maar voor N o r a was ze meer
dan dat, voor Nor a was ze een tooverding . . . een talisman,
die terugbreng en kon al wat verloren was . En eeus
eens heeft Joyeuse iets onbegrijpelijks gedaan, iets zoo
wonderlijk-onbegrijpelijks, dat het Nor a langen tijd met
vrees en groote vreugde vervuld heeft, omdat het haast een
echt wonder
een wonder van God was geweest .
Nor a had moeders medaillonnetj e verloren
het
gouden medaillonnetj a met een haarlok van moeder er in,
en nu stond ze voor haar kastje en zocht
en zocht
al twee keer had ze haar kastj e van onder tot boven uitgepakt, kijkende tusschen alle hoopjes linnengoed, openende
ieder doosje, en ze begon heel zenuwachtig to worden, want
het medaillon kon toch nergens anders zijn ; en heel bang
en bedroefd en beschaamd werd ze over zich zelf, omdat ze
ook telkens weer vergat, waar ze haar dingen had neergelegd. En ze bad in haar groote droefheid
,,Ik weet wel God, dat ik heel onoplettend en slordig
ben, maar ik bid U, vergeef me nag dezen eenen keer .
Straf me niet in het medaillonnetje, dat ik niet verliezen mag ."
En onder het bidden had ze Joyeuse tusschen de gevouwen handen g eklemd gehouden en, toen ze nu de handen
weer opendeed, viel Joyeuse er tusschen uit en verdween
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in een schoen, die onder het kastje stond, en - toen N o r a
de schoen op haar hand omkeerde, kwamen ze er Widen
uit : Joyeuse met het medaillon! N o r a hield ze in de
hand en ze keek er naar met een kleur van verrassing,
van blijdschap, van verwarring .
,,Het is een toeval," zei ze haastig, verschrikt - ,het is
een verwonderlijk toeval . . . ." Sinds then dag
wist Nora,
m
dat Joye -Lise wonderen kon doer
maar ze sprak tot
niemand over hetgeen gebeurd was, cook tot E m y niet .
Z!5

L a n g e n o o r was een schaduwkind, een donker, zwijgend, zeer trouw kind, - wonderen kon ze niet doen
ze kon niets, ze had nooit wat voor N o r a gedaan en ze zou
nooit wat voor haar doen, maar ze had haar lief met een
liefde, grooter dan iemand ooit zou kunnen begrijpen of uitspreken - veel grooter dan de liefde van J o y e u s e, die
imm ers m aar een zonnekind was . Als de liefde van S m i k e
voor Nikolaas Nickleby was Langenoors liefdevoor
N o o r tj e, zoo trouw, zoo groot, zoo droevig . Overal volgde ze
haar en altijd, maar alleen als de zon scheen, was ze zichtbaar
en dat kon N o r a zich heel goed verklaren - want, als de
straten voclitig waren, was het voor L a n g e n o o r, die
heelemaal been dikte had, gevaarlijk zich uit to spreiden
op straat als voor een blaadje vloeipapier . Dan rolde ze
zich op tot een lijn, en die lijn, die oak heelemaal geen
dikte had, rolde zich op tot een punt, en een punt was
onzichtbaar . En daarom scheen het, dat Langenoor verschijnen en verdwijnen kon, maar dat kon ze niet, want ze
deed geen wonderen . Maar juist, omdat ze niets kon
N o o r t j e ook niet kon beschermen, wat Loch zelfs een
pond had kunnen doen, gaf het haar soms zulk een heerlijk
gevoel van veiligheid, L a n g e n o o r naast zich to weteia, en
zulk een grappio, gevoel van pret en verteedering, als ze
het aanzag, hoe dwaas-lang L a n g e n o o r zich uitrekken
kon, hoe zot ze om N o r a kon heen draaien, als ze haar
's avonds van lantaarn tot lantaarn begeleidde .
N o o r t j e bezat nog iets wonderlijks, dat was Seer p
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v a n A d e e 1 e, die in haar zak woonde in moeders zilveren
naaldenkokertj e. Ze had hem zelf gemaakt van een wig vormig reepj a perkamentpapier, dat stijf, spiraalsg ewij ze
opgerold, tot een springertj a was geworden . En iemand, die
in zijn jeugd ook springertj es heeft gemaakt
of, het nu
misschien nog eens zou willen probeeren, zal kunnen begrijpen, hoe verwonderlijk het was, dat S e e r p, tusschen
duim en voorvinger genomen en op tafel neergedrukt,
losgelaten, de zoldering van haar kamer kon bereiken .
Was er iets geweest in de stij ve onbuig zaamheid van
haar springertje, dat Nor a had doen denken aan dezen
held uit de Roos van Dekama, voor wien ze in haar jeugd
zulk een onredelijke liefde en bewondering had opg evat,
dat ze in Mad z y' s plaats zeker aan hem de voorkeur
zou hebben gegeven boven den voortreffelijken Deodaat, of
had ze gehoopt, door iets heel liefs naar hem to noemen,
hem eenigszins het onrecht to vergoeden, dat ze voelde, dat
van L en n e p en Mad z y hem hadden aangedaan :' . . .
Haar liefde en bewondering voor dezen papieren S e e r p
zijn in ieder geval niet misplaatst g eweest en groot g elijk had ze hem de voorkeur to geven boven alle andere
springertjes in haar klasse . Wie sprong zoo hoog als hij?
Een tijdlang woonde nog Tom T r a d d 1 e s in N o r a' s
zak, het goedige duikelaartje, dat ze uit een stukje vlierpit
en een brokj e flesschenlood had gemaakt en de ,Geslepen
Draaier," het kiendopj e, waardoor een spits geslepen
lucifertje was gestoken en dat op die manier tot een tolletje
was geworden
en de domineersteeD, twee om drie, die
Sten Sture, en drie om drie, die Nils Sture heette en
L e o n i d a s, de aanvoerder van haar knikkers
maar g een
van die allen kon bij S e e r p worden vergeleken, ofsehoon
de Draaier ook bewonderenswaardig was in zijn lang
doordraaien .
Nor a had in then tijd
ze moet toen ongeveer
dertien jaar geweest zijn
drie poppen, van wie ze heel
veel hield . Het waren lieve, maar doodgewone kinderen,
z66 dood-gewoon als Emily Santpoort en Nora Velt

zeif. N o r a verwachtte dan ook Been wonderen van hen,
maar ze had ze lief met een teedere, trotsche, moederlijke
liefde. Ze kleedde ze 's morgens aan en bracht ze 's avonds
naar bed, ze waschte en herstelde hun kleeren en vertelde
onder het naar school loopen aan E mm y al, wat haar kinderen
gezegd en gedaan hadden . Ze deed alles, wat men van
een lief hebbende, moeder verwachten kan .
Ze wist eigenlijl- niet, van wie ze het meest hield, van
E m y met het zwarte echte-menschenhaar en het stralend
gelukkig , wassengezichtje, of van D o o r tj e, het kleine blondje
met het smalle biscuitkopje, dat altijd zoo stil, zoo zelfvergeten haar plicht deed - of missehien van T r e e s - T r ij -n?
N o r a was vroeoer al heel tevreden met haar twee
kinderen geweest ; maar eens, op haar tienden verjaardag,
was T r e e s - T r ij n gekomen . Het was K e e t j e, die haar had
binnen gebracht, heel verlegen met haar cadeautje voor
de jongejuffrouw, en Nora had het pal-je aangenomen
en de door geopend en K e e t j e bedankt . . . en - o, waarlij. k het was een niet geringe
b droefheid geweest een
z66 leelijk kind je to krijgen! T r e e s was een leelijke pop,
ze had een hard, zemelenlijfje, dat zich niet buigen kon
van stijfheid en ijzerdraad, ze had een goedkoopen wassen
kop, met opgeplakt, viezig vlashaar en, toen ze kwam,
waren haar de kleeren aan het Iijf vast genaaid geweest
en dat staat immers zoo burgerlijk voor een pop!
Maar om, Keetje - voelde Nor a - moest ze Trees
dulden in haar omgeving, moest ze haar een plaats inruiniei3 in haar gedachtenleven!
Dien avond had N o r a het kind met kleeren en al in
Do r a' s wiegje weggestopt, - de twee anderen moesten dus
samenslapen in het groote ledikantje - ze had de wiegegordijntjes gesloten en een week lang keek ze niet naar het
schepseltje our . Maar al then tijd wist ze, voelde ze heel
goed, dat daar in de wieg een arm, leelijk kiudje lag, waar
niemand naar omkeek - en haar geweten liet haar niet
met rust .
En eens op een avond had ze heel voorzichtig de
gordjntjes geopend en naar binnen gekeken . Ze is heel
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leelijk, peinsde ze. Maar toes begon ze zich to verontschuldigen . ,Ze is ziek," zei ze ,daarom neem ik haar niet
uit bed, niet, omdat ze to leelijk is. . . Ze heeft de rnazelen
en de dokter heeft gezegd, dat ze niet mag opstaan ."
Maar met die woorden had ze toch weer het bestaan
van het kind erkend . . . . en toen ze den volgen den avond
weer het gordijntje ter zijde sloeg, staarde ze lang en peinzend in het wassen gezichtje, en haar medelijden begon
sterker to worden dan haar afkeer. . . .
En plots, zich gewonnen gevend, knielde ze neer bij het
bedje, drukte ze een hart ;3tochtelijk berouwvolle :a kus op
het leelijke poppengezicht .
,,Treesje, Treesje, arm kind," fluisterde ze ,mijn arm
leelij k vondelingetj e, ik zal van je houden, kind, ik zal
voor je zorgen . Ik ben heusch bl ij, dat K e e t j e je g evonden en bij mij gebracht heeft"
de woorden werden
waar, terwijl ze ze uitsprak
„en ik ben blij, dat je nu
weer beter bent en morgen zult mogen opstaan . Ik zal
voor je zorgen, kind, ik zal van je houden, alsof je miju
eig en. kindj e was ."
Met een schaar be-on ze de vastgenaaide kleertjes los
to knippen, ze trok haar nachtgoed aan van Emily en
kleedde haar ook den volgenden morgen in de kleertjes
van haar eigen kinderen . En voortaan, iederen dag, wend
T r e e s - T r ij n het eerst aan- en uitgekleed, opdat het vond.elingetj e Been g ebrek aan moederliefde zou gevoel en .
„Ik geloof niet, dat moeders half zooveel van hun
mooie kindercn kunnen houden, als van hun leelijke," zei
ze eens, tot E m y S a n t p o o r t, over haar liefde voor
Treesje sprekende .
E m y S a n t p o o r t was geen ,nuf" en geen „j ongensgek" en dat was heel gelukkig, anders had N o r a nooit
zoo groote vriendinnen met haar kunnen worden .
Want nuffen en jongensgekken waren die meisjes uit
Nor a's klasse, die, terwijl N o r a nog met poppers speelde,
zich door jongens het hof lieten makers, die soms in het
plantsoen en den dierentuin met vrienden liepen te wande-

len, en daar heel trotsch en gewichtig over deden, die in
het geheim brief j es kregen van hun bewonderaars, en daar
onder elkaar over giechelden, die steeds bij elkander informeerdenn of ze „hem" ook gezien hadden, of ,hij" er ook was
geweest, die hun zakgeld versnoepten aan taartjes en het
hoofd z66 vol hadden van andere dingen, dat ze onder de
domsten van haar klasse behoorden, die zich regen en met
hun fi jne middeltj es geen gymnastiek konden doen, noch
hard loopen konden, en
in het overmoedig gevoel van
haar eigen lichamelijke behendigheid vond N o r a het zeer
verklaarbaar, dat dergelijke meisjes in de bewondering van
jongens verg oeding moesten zoeken voor het gevoel van
minderheid, dat ze tegenover geivone, eenvoudige meisjes
voelen moesten .
En ofschoon N o r a zich sours wel eens heel klein en
kinderachtig en onwetend kon gevoelen in haar gezelschap,
als ze met de geheimzinnigheid van ingewijden doelden op
dingen, waarover N o r a nog niet nadacht, juist dat gevoel
van minderheid tegenover hetgeen ze wist to minachten,
maakte haar of keer daarvan slechts to grooter .
Pat nu N o r a geen nuf of jongensgek was, sprak
eigenlijk van zelf, ze voelde instinktmatig, dat ze er geen
had kunnen zij n, ook al had ze dat gewild, maar dat E m y
zulk een eenvoudig meisje was gebleven, dat was iets heel
bewonderenswaardigs . Want E m y was een slank, bevallig
kind met groote, donkere oogen in het matbleek, rond
gezichtj e en een heel mooien, bedeesden oogopslag. Ze was
onteg enzeg g elij k het mooiste meisj e in de klas en op school
de algemeene lieveling. Ze was een boofd grooter dan
N o r a en haast een jong meis j e, toen deze flog geheel een
kind was in uiterlijk en manieren, ze wist zich in gezelschap van volwassenen, zoo volkomen correct to gedragen
met zulk een allerliefste bescheidenheid, alsof ze er zelf
een beetj e mee verleg en was, zoo overal, onwillekeurig, de
eerste plaats in to nemen en ze was steeds zoo onberispelijk
gekleed, dat N o r a in het gevoel van haar minderheid opal
die punters, er zich soms over verbazen kon, dat E m y en
zij ooit vriendinnen waren g eworden .
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Maar als ze day samen alleen waren, Yerdween dat
gevoel van minderheid, dan nam N o r a onwillekeurig de
leiding van het gesprek of het spel .
Dan openbaarde ze E m y de geheime eigenschappen
van al haar schatten, droomde met haar haar droomdn,
bouwde met haar haar illusies op . Want met E m y kon ze
over alles spreken, omdat E m y nooit die ernstig e verbazing
aan den dag legde die zoo irriteerend werkt, omdat ze van
niet begrijpen getuigt,
omdat ze met N o o r t j e begreep,
dat het alles slechts dwaasheid was, waarover ze spraken,
tot ernst geworden dwaasheid en tot dwaasheid geworden
ernst .
Ms ze dan samen naar school liepen, vertelde ze E m y
alle groot-menschen boeken, die ze gelezen had en die E m y
natuurlijk nog niet lezen mocht, en ze zeiden voor elkaar
de verzen van d e G e n e s t e t op, en ze vereenzelvig den
zich met de personen uit N o r a' s lieveling sboeken en als
Philip uit Night and Morning van B u 1 w e r doolden ze
door groote, vreemde steden, to trotsch, hun armoede en
hong er to toonen, of als G o r a n P e r s o n uit Vorsteng oust
namen ze moedig schuld en straf van anderen op zich, en
stierven, miskend door de geheele wereld en door hen, die
haar het dierbaarst waren, of als vrouwelijke, achttienj arige R i e n z i's
achttien jaar scheeu haar toen de leeftij d
toe, waarop men groote daden doet -- bevrijdden ze ecn
onderdrukt Nederland, om zelf het slachtoffer van den
ondank harer landgenooten to worden .
En zbo diep voelde Nor a de zoetheid der glorie, dat
ze gaarne voor een mooien dood dit levee verlaten zou
hebben .
Alleen over God en over haar m oeder sprak ze nie t
tot E m y . . . . en ook niet over dat 64ne wonder van Joyeuse,
dat haast een wonder van God was geweest .
III .

Mevrouw S a n t p o o r t stond op de stoep van Marienhoeve en keek onderzoekend den tuin in, of ze N o o r t j e
nergens zag. „N o r a !" begon ze to roepen en toen ze geen
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den vjjver, waar de kiuderen gewoonlijk roovertje speelden .
Noortje, die in de Paaschvacantie met de S a n t p o o r t s
mee naar buiten was gevraagd, had zich juist in hinderlaag
gelegd om Herman, het hoofd van de vijandelijke bende,
to verschaIL-en . Ze hoorde wel, hoe mevrouw haar riep,
maar ze hoopte flog een oogenblik, dat mevrouw wel weer
naar binuen zou craau, als ze haar niet dadelijk vond, want
ze voelde, dat het niet van belang kon zijn, wat mevrouw
haar to verteilen had, - dat er niets in de wereld gebeurd
kon ziju, z66 belan-wek-l-end als de vraag, of H e r m a n
in de val zou zi n geloopen of niet. Maar toen mevrouw
nu zoo bleef roepen, moest ze wel nit haar schuilhoekje
tusschen de thujastruiken to voorschijn komen . Het was
toch jammer, dat haar spel nu zoo bedorven was, zoo onherstelbaar bedorveti . . . .
Half onwillig ging ze mevrouw tegemoet met oncteduldivragenden blip .
Juf was overgekomen, vertelde mevrouw, ze moest
Nora noodzakelijk even spreken .
N o r a Meek verwonderd, maar ze vroeg niets in haar
verbazing en ook mevrouw bleef verder zwijgen met zulk
een dilep-erustige, vreen-ld-strakke uitdrukking op het gelaat,
dat een vacre angst in N o r a opstjigen kwain .
Was juf overol-ekomen? peinsde ze, waarom',' Waarom
had juf niet geschreven, als ze haar iets to vertellen had'.'
Ze keek naar mevrouw S a n t p o o r t op - neen, ze zou toch
maar Iiever niets vragen, het zou zoo gel- zijn, als er heelemaal
niets bijzonders was, enn ze had zich dan al zoo bezorgd
getoond, zoo onnoodig ongerust gemaakt . Zwijgend Rep
ze naast mevrouw naar binnen - ze was niet gewoon, zich
bij voorbaat ongerust to maken, over hetgeen zou kunnen
gebeurd ziju . . . .
Juf stond in de huiskamer, de oogen gezwollen van
het schreien, haar lippen trilden : jk kom je naar huffs
halen," zei ze zacht .
Hulpeloos keek -Noortje haar aan . Ze vroeg niets
ze wachtte . . . .
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,,Vader is plotselin g ziek geworden, heel erg ziek . . .
en nu zou hij graag willen, dat je thuis kwam ."
Iiij zou graag willen, dat ze thuis kwam ! . . . Heusch ?
De verrassing, die even in N o r a's gezichtje gelicht had,
stierf weg
er kwam twijfel en ongeloof --- er kwam een
vage ontzetting in haar oogen . In de tastbare onwaarheid
van jufs woorden had ze immers de waarheid gevoeld, die
juf verborgen hield .
En tegelijk met die innerlijke zekerheid, kwam een
groote, alle ontzetting overheerschende angst, de angst,
dat het openlijk zou worden uitgesproken, dat de menschen
weten zouden, dat ze het wilt . . . . en kalm klonk haar
stem boven haar onrust uit
,,Gaan we nu direct'"
,,Over een half uur komt het rijtuig ."
,,Dan ga ik even mijn koffer pakken," als onverschillig
vielen haar woorden in de zenuwachtige spanning
het was,
alsof ze die dwingen wilden tot onverschilligheid. Nor a
ging naar de deur, juf wilde haar volgen .
„Neen, dank u, juf," zei ze haastig . ,Ik kan het heel
goed alleen ."
Juf stond best uiteloos.
„Ik zal je toch maar even helpen." zei ze aarzelend,
,,dan gaat het vlugger ."
,,Och toe, juf, ik ga heusch veel liever alleen," en
N o r a' s oogen smeekten zoo angstig, dat juf, als altijd,
gehoorzaamde aan lien smeeken den blik .
Daar was N o o r t j e nu alleen op haar kamer, ze was veilig,
ze wist nog niets. Die dwaze juf!
om mee to willen gaan,
alsof ze niet alleen haar koffer zou kunnen pakken, alsof
ze een klein kind was, dat zich zelf nog niet helpers kon .
Kalm en bezig beg on ze al haar ding en bij een to
zoeken ; met een heel gewichtig gezichtje vouwde ze haar
jurken op, langzaam en keurig streek ze haar dasjes glad,
pakte ze haar toiletartikelen in . . . die dwaze juf!
Neen
nu moest ze niet gaan huilen, ze moest zich niet dadelijk
het ergste voorstellen,
vader kon immers nog best beter
worden
met een haastig-ongeduldige beweging veegde

ze zich de Iran en uit de oog en . Vader kon immers nog
best beter worden, stelde ze zich met een glimlach gerust.
Had ze nu wel aan alles gedacht ? Ze ging naar
beneden om haar tuinhoed van den kapstok to hales, toen
dacht ze ook aan haar handwerktaschje, dat nog op E m y' s
kamer lag --- zoo, nu had ze alles
nu den koffer nog
sluiten, nu nog een adresje schrijven
peen, niet den
naam van haar vader . . . ze was nu immers oud genoeg, then
kofer aan zichzelf to adresseeren :'
en met even een vaag
gevoel van voldoening, dat ze nu zoo toonde, dat ze het
begreep, schreef ze haar eig en n aam op het adres ,Mej .
U. E . V e 1 t ." Toen ging ze naar beneden, om afscheid to
nernen, ze hoorde het rijtuig al aankomen .
Rustig in haar rustig willen schijnen, sterk in haar
niet willen weten, kwam ze binnen . Wrevelig voelde ze,
hoe juf haar aan keek . Of ze het begreep ? Of ze geschreid had? Neen juf, ze heeft niet geschreid, ze weet
immers nog van niets, zie maar, hoe kalm ze is, hoe
onbevangen ze uw blik kan ontmoeten . . . .
Mevrouw S a n t p o o r t sloeg haar armen om het kind
heen, ze kuste haar hartelijk vaarwel
met zulk een
langen, zulk een bevenden kus . Neen dat had Mevrouw
flu uiet moeten doers
dat kon N o o r t j e nu heusch niet
hebben .
-De vijf kinderen stonden op een rij, stil,
plechtig verlegen
Ong eduldig trilde het om N o r a's
mood, terwijl ze de rij langs ging eu de jongens een voor
een de hand toestak
ze kuste E m y vluchtig . „Tot zien s",
zei ze op een toon, die gewoon moest klinken .
Toes, terwijl het rijtuig wegreed, knikte ze alien nog
eens vriendelijk toe . Ja, zbo was het goed
ze was nu
alleen met juf in dat ratelend rijtuig, dat zoo'n geducht
lawaai maakte op de ong elijke dorpsbestrating, dat een gesprek er onmogelijk door werd . En daarna kwam de drukte
van het kaartjes nemen en het zorgen voor de bagage, en
toen liepen ze samen zwijgend to wachten op den trein .
Ret was goed, dat juf niets zeide, het was verreweg
het besee, dat er maar niets, heelemaal niets gezegd werd
onder weg.
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Er waren vreemden in de coupe, en Nor a zat bij het
raam en staarde hardnekkig naar buiten, ze verdiepte zich
in het wonderlij k draaien der rechte slooten door het
landschap . Ze telde de telegraafpalen en volgde met belangstelling de rij zende en dalende beweging der draden .
Er waren lammetj es in de weiden, aardige kleine lammetj es
met fijne kopjes en dikke pooten, en een geitje, dat op
E m y' s geitje leek . . . er waren . . . Maar ach
daar waren
de tranen nu toch gekomen, boordevol stonden haar oog en.
er van,
tot den rand toe vol . Ze waren zoo lastig, die
trap en, want knippen met het ooglid dorst ze niet, omdat
de traan, die op den wimper trilde dan vallen zou -- en ze
dorst ook niet den zakdoek naar de oogen bren gen . . . Ze
gin g juf iets zeggen ? . . .
voelde hoe juf haar aan keek
Hardnekkig keek N o o r t j e naar buiten en ze veinsde
niet to voeldn, hoe de handschoen, waarmee ze langs haar
oogen streek, nat werd .
Zou de bovenste telegraafdraad wel ooit tot dat glimmende spijkertje in het couperaampje dalen vroeg ze zich af.
„Je moet uiet huilen, kind," zei juf. Een groote verraderlijke traan, die even aan N o r a' s wimpers getrild had,
was neergevallen in haar schoot
verschrikt had Nor a
opgekeken . . .
„Je moet niet huilen ."
,,Neen, juf," zei N o o r t j e en glimlachte verlegen .
„vader kan immers nog wel beter worden :'"
,,Ja, natuurlijk,"
met een dankbaar lachje keek ze
juf aan, zoo was het goed, juf, zoo was het heusch heel g oed . . .
Ze stapten het station uit, liepen over het plein, door
de plantsoenstraat, het was nu nog maar een snippereindje
naar huis, ze zou het huffs al kunnen zien, als juf haar
maar niet zoo zenuwachtig angstig tegen den huizenkant
aandrong . N o r a begreep het wel, ze moest nu niet naar
boven kijken, waar de luiken al gesloten waren . . . .
Op hetzelfde oogenblik, dat ze aanschelden, werd de
deur geopend, tante B e r t h a stond in do deuropening . Ze
sloeg haar armen om N o r a heen, die in tranen uitbarstte.
,,Weet je het all"' vroeg tante.
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En tante beg
to praten :
Het was van morgen," vertelde ze snel, ,Vader kwam
maar niet beneden en juf kreeg geen antwoord op haar
kioppen en eindelijk ging ze eens kijken en toen vond ze
hem . . . . z66! Vader moet al heel lang ziek zijn geweest,
maar we moisten het niet, we hadden er geen van alien
eenig vermoeden van . . . . en nu kwam het zoo plotseling,
zoo onverwacht . Zoo onbegrijpelijk. Zoo volkomen onbegrijpelijk . .
,,0 kind, er is zoo ontzettend veel ellende in de
wereld," klaa(,de tante . En ze be-,on
beg on weer in haastige
to vertellen, hoe de dokter was geroepen en hoe hij
alleen den dood had kunnen constateeren, en hoe juf haar
getelegrafeerd had, en hoe ze dadelijk was gekomen en het
was, alsof tan to met heel veel woorden iets in orde moest
praten, wat niet in orde was .
N o r a voelde de onrust in tantes spreken - ze voelde
ook de vrees in jufs blikken in de angstig waarschuwende
blikken, waarmee juf tante telkens aanzag en tegen hield
- en die onrust en die vrees werden in haar tot een vage,
groote angst voor iets nog ontzettender dan de dood alleen . . .
En toen ze even later alleen in de sterf kamer stood en
staarde naar dat bleeke, uit-eteerde gelaat, dat zoo vreemd
verhelderd werd door een wonderbaren glimlach van groot
vredig geluk, toen meende ze ook to begrijpen, wa tt het
was, dat ontzettende, dat klonk in tantes woorden, dat lag
in jufs verschrikte oogen, toen begreep ze veel, wat ze
vroeger nooit had begrepen, waaraan ze nooit had gedacht .
Ja, toen, in then glimlach begreep ze, hoe haar vader
verlangd had, hoe hartstochtelijk hij verlangd moest hebben,
al die la-nge jaren na moeders dood .
Maar, toen ze het
zag, vond ze het niet ontzettend meer, toen voelde ze niets
dan een oneindig groote, vrouwelijke teederheid, een haast
moederlijk medelijdende liefde .
„Vadertie," vroeg(y- ze zacht . „Is het nu gb oed, bent u
nu eindelijk gelukkig',"' En, met stillen glimlach van begrijpen, fluisterde ze troostend . jk weet niet, of het waar
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is, wat ik nu denk,
en u hoeft ook niet bang to zijn,
dat ik het ooit zal weten, vader
er is immers n ieran d,
wie ik het zou kunnen vragen, niemand, die geiloeg van u
gehouden heeft :' Maar ik wou u maar even zeggen, dat
het er heusch niet op aan komt
dat ik u had latern
gaan, als ik het begrepen had . . . als u het mij gezeg d had ."
En stil ontroerd, zonder schreien, omdat hier immers
geen reden tot droef heid meer was, stond ze to staren
naar dat jonge, gelukkige g ezicht, dat zoo weinig geleek
op dien vader, dien ze gekend had, naar lien verren, vreemden glimlach van geluk . . . waaraan zij geen deel had . . . .
En even voelde ze pijulijk, hoe volkomen, hoe hopeloos
die glimlach haar buiten sloot .
,,Vadertje," vroeg ze half schertsend, half verwijtend
Was u heusch zoo blij van ons heeu to gaan en hebt u
ook niet 44a enkel oog enblik aan ons gedacht :' . . . I k weet
wel," peinsde ze droevig en de tranen kwamen haar in de
oogen, ,ik weet wel, dat ik ook schuldig ben . Ik ben
immers geen kind me-er, ik had moeten begrijpen . . ."
Ze boog zich neer over den doode en heel beschroomd
en voorzichtig raakte ze met haar lippen zijn voorhoofd
aan, vergiffenis g evend en vragend .
N o o r t j e kwam haar kamer binnen, waar alles gewoon
was . De zon scheen vroolijk naar binnen, verlichtende
de Engelsche kinderplaten tegen den muur, de snuisterijtjes
op den schoorsteen, de kleine hondjes en katjes en konijntjes op haar etagere . In den poppenhoek zaten de popper,
zoet en geduldig to wachten tot ze uitgekleed en naar bed
gebracht zouden worden .
,,O, God! die poppers . . . . die poppen !"
Met een zachten kreet van droefheid, wierp ze zich neer
voor de sofa en barstte in een hartstochtelijk snikken uit .
Och, wat was ze anders geweest dan een kind, snikte ze
tot God, een zelfzuchtig, onnadenkend kind, dat speelde naast
zoo groot lijden
gelukkig, tevreden, als maar niemand haar
spel kwam storen . . . Zij, met al haar grootsche droomen van
zelfopoffering, met al haar pogingen, zoo goed mogelik
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to zijn! Och, wat moest ze toch doen? Wat moest ze
doen om anders to worden, om Diet zoo heelemaal op to
gaan in zich zelve?
Ze hijgde, ze kermde het uit in haar hartstochtelijke
vertwijfeling . ,Vader", zei ze toen, wat kalmer, ,het is Loch
niU goed, dat u zoo bent heengegaan, Diet goed, dat u me
een kind hebt gelaten, waarom hebt u nooit tot me gesproken? Ik was Loch uw dochter, uw oudste kind, ik had
toch het recht, uw verdriet to kennen . . . . Nu zult u nooit
weten, hoe ik u heb liefgehad, hoe ik gehoopt, hoe ik
gewacht heb op een vertrouwelijk woord ."
En plotseling scheen haar heel haar kinderbestaan,
e en wachten, een rustig wachten op den tijd, dat ze geen
kind meer zou wezen, dat ze van zelf de plaats zou innemen,
die haar toekwam . Dhhrom immers was ze zoo zorgeloos
gelukkig geweest, was ze tevreden geweest met zoo heel .
weinig wederliefde, omdat ze wist, - Ialm-rusticr wlst, dat
alles later terecht zou komen .
Ze had zich de toekomst nooit anders voorgesteld dan
achter moeders theeblad, en als ze onderwijl gespeeld had,
als ze droomen had gedroomd en planner. had gemaakt,
wat was dat dan anders geweest dan dwaasheid, dan kinderspel, om zich den tijd to verdrijven, terwijI ze wachtte? . . .
,,Moeder", fluisterde ze eensklaps, bitter hartstochtelijk
,,zeg u het hem dan toch, zegp, hem - want mIj hoort hij
niet. . mlj* zou hij Diet hooren, al kon ik zoo hard roepen,
dat de hemel beefde, dat de sterren zouden tril"Ien van het
geluid - zeg hem Loch, dat ik van hem hield, dat hij
tegen me had moeten sprekeu, dat - dat ik heusch niet
zoo onnadeakend, zoo onhandig was, als hij dacht!" . . . .
Doodstil zat N o o r t j e - het was alsof ze luisterde .
En toen kwam er even een lachje om haar lippen
spelen, omdat ze bet wel begreep, hoe haar vader nooit
niet op de aarde en Diet in den hemel - iets had gezien of
iets zien zou - dan zijn vrouwtje . Zijn kinderen had hij
nooit gezien, en God Diet en Jezus niet . . . . En then
morgen, toen hij gestorven was, was hij, met then wonderlijken glimlach ook Diet tot God gegaan, maar tot Haar,
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tot zijn vrouw . En toen hij den hemel binnen was gekom en, was hij, zonder God to zien of to begroeten, regelrecht naar de plaats gegaan, waar zij stond en waar ze
hem al uit de verte had toeg eknikt met haar gelukkig
lachje. Maar toen was ze toch ook een beetje verlegen
geworden en met een beschaamd verontschuldigenden glimlach had ze tot God opgezien, als vergiffenis vragend voor
zijn dwaasheid . Maar God had ook gelachen .
„Laat hem maar", knikte God geruststellend, ,het is
goed, het is alles in orde ."
En nu vatte ze vaders hand : „ Ik ben blij ", zei ze,
„dat je gekomen bent
en vertel me eens, hoe maken
de kinderen het ?"
Vader glimlachte verstrooid . „De kinderen ?" vroeg hij
,,maar E 11 y . . . . die maken het best . . . . geloof ik."
,,En hebben ze je geen boodschap voor me meegegeven ?
IIeeft N o o r t j e niets gezeg d ?"
,,N o o r t j e? . . . . Maar N o o r t j e heeft je immers al
lang vergeten ! Denk eens, ze was nog zoo klein, toen je
stierf. En bovendien, N o o r t j e vergeet alles . Als ik haar
een brief van boven laat hales, is ze op de trap haar
boodschap al vergeten
Maar dan zou moeder zeggen : „Neen, A d r i a a n, neen,
je kent haar niet . Ik ken haar, en ik weet, dat ze niet
zoo onnadenkend is, als ze schijnt, en ze zou ook niet zoo
kinderachtig gebleven zijn, als je maar eens wat vertrouwelijker met haar gesproken had . Let nu maar eens op, dan
zui je zelf zien, dat ze geen kind rneer is . Je zult eens
zien, hoe goed ze zal zorgen voor de jongens . Ik heb haar
gel-end en ik weet, dat ze niemand ooit vergeten zal, van
wien ze gehouden heeft ."
D+ n vader keek verstrooid naar zijn vrouwtje en glimlachte . Maar N o r a drukte zich den zakdoek tegen den
mond om het niet luide uit to snikken bij moeders heerlijke woorden
uit to snikken van vreugde en weelde,
omdat moeder immers altijd het goede van haar geloofd
had en gelooven zou . . . .
En z66, ja zoo zou nu ook vader haar leeren zien !
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N o o r t j e snikte niet meer . Ze was opgestaan en Rep
been en weer in de kamer met een heel gelukkig gezichtje .
0, hoe ze zorgen zou voor de jorigens ; hoe ze van ze
houden zou, van J a u en H e n r i
van H e n r i, haar lief,
klein broertje dat zoo op moeder leek, als de menschen
zeiden . Maar wat was ze toch weer egoist, ze had nog
heelemaal niet aan de kinderen gedacht in haar droef heid !
Zou ze nu even naar ze toegaan ? Zouden ze het prettig
vinden, als ze kwam ? Ja, ze moest Loch maar eens even
gaan zien, wat ze uitvoerden . . . .
Kalm genoegelijk zat N or a zich de toekomst in to
denken . Het was avond, de jongens waren al naar bed,
tante B e r t h a en oom Henri hadden zich in de studeerkamer teruggetroken, en juf, ja, waar juf was, wist N o o r t j e
niet zoo precies ; ze liep wat road door 't huis . . . .
N o r a zat op haar kamer in het hoekj e van de sofa
en peinsde .
,,Zie je, als ze nu twee of drie jaar ouder was geweest,
dan zou ze van school hebben kunnen komen en zelf bet
huishouden in harden hebben kunnen nemen en dan had
juf. . . . peen juf moest in ieder geval nog wat blijven, ook,
als ze oud genoeg was om thuis to komen, zou ze jufs
raad en hulp nog wel noodig hebben . Maar dan zou ze
toch alvast kunnen beginnen, met het huis wat gezelliger
to maken voor de jongens .
Zou ze gezag over ze hebben, als ze aan het hoofd van
bet huishouden stond ? Met kleine Hen r i zou ze natuurlijk geen moeite hebben, maar met Jan? Jan kon zoo
koppig, zoo eigenzinnig zijn, altijd dacht hij gelijk to hebben,
ook al had hij bet grootste ongelijk van de wergild . . . .
Tegen jufs heerschappij was hij voortdurend in opstand,
maar juf was ook dikwijls dom en onredelijk, ze maakte hem
koppig . Neen N o r a zou verstandig zijn, en rechtvaardig,
en knap moest ze worden, heel knap, J a n moest voelen,
dat ze in ieder opzicht ziju meerdere was . Ze moest maar
dadelijk beginnen, latijn en wiskunde to leeren, ze moest
hem kunnen blijven helpen met zijn huiswerk .
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En als ze dan achttien j aar was, en J a n was op het
gymnasium, en H e n r i en hij zaten zoo aan de tafel hun
huiswerk to makes, en N o r a zat achter het theeblad met
een handwerkj e of een boek, en juf zat naast haar, kousen to
mazen, en als Jan dan misschien eens moeilijkheden had
met zijn sommen en bromde, dat die akelige dingen ook
nooit wilden uitkomen, en als ze dan zoo leukweg vroeg
,,Laat mij de som maar eens zien, J a n, twee begrij pen soms
meer dan een," dan zou Jan natuurlijk nooit denken, dat
een meisj a zou kunnen begrij pen., wat hij niet beg reep en
met een boos gezicht, zou hij voort blijven suffen over zijn
en dan zou ze achter hem komen staan en zien, wat
werk
hij gedaan had. En naar haar plaats gegaan, zou ze voor
zich zelf de som nog eens over rekenen . . . . en verbeeld
je, dat zij dan eens toevallig ontdekte, waar de fout school !
Verbeeld je, dat ze hem dan eens aantoonde, dat het vraagstuk eigenlij k dood eenvoudig was, als je het maar van
den goeden karat aanpakte ! Hoe dankbaar verrast, hoe
vol bewondering zou Jan dan voor haar zijn ! Hot was
toch leuk, dat ze zoo vlug in het rekenen was . J a n was

ook knap, maar zie je, zij had een voorsprong op hem van
voile drie jaar! N o o r t j e glimlachte, blij en stil genietende van haar triomf ! Ze was nu in een heel prettiggenoegelijke stemming gekomen .
Toen gin g de deur open en het kleine ronde, figuurtj e
van tante B e r t h a teekende zich donker in de verlichte
deuropening af.
„Ben je daar kind P" vroeg ze zachtj es, rondziende in
de duisternis.
Ja, als N o r a zich nu maar verborgen had kunnen
als het
houden
onbewegelij k in haar donker hoekj e
maar niet zoo onvriendelijk en ondankbaar zou geweest
zijn tegen tante B e r t h a, die gekomen was om haar to
troosten . . . .
Ze richtte zich op, zoodat hoofd en schouders zich
teg en het lichtere venster of teekenden .
,,Ja, taste," zei ze beleefd .
N o r a hield uiet van tante B e r t h a .
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Ze dacht natnurlijk - ze nam als van. zelf sprekend aan
dat ze wel van tante hield en dat ze tante dankbaar was
voor al haar liefde en hartelijkheid na moeders dood . Hot
zou immers heel verkeerd en ondankbaar zijn geweest, niet
van tante B e r t h a to houden! . . . En als tante soma - overgekomen om wat orde to stellen op de verwaarloosde huishouding van haar zwaoer en to zorgen voor het winterof zomergoed derkinderen-zoo hartelijk N o o r t j e s hand
kon grijpen en het kind zoo vriendelijk aanmoedigde, toch
vooral met al haar bezwaren, al haar moeilijkheden tot haar,
tante B e r t h a to komen, zeggende, dater44nvrouwop de
wereld was, die voor de kiuderen voelde als een moeder, als
er dan misschien iets in N o o r t j e was, dat zich stug scheen
terug to trekkein, dat zich dichtsloot bij tantes hartelijkheid,
als N o r a dan niets voelde dan verlegenheid omdat ze,
onhandig, niet wist, of ze al then tijd haar hand rustig in
die van tante behoorde to laten of, da,t ze beter zou doen,
die zachtjes aan terug to trekken - dan was dat Nor a' s
eigen schuld, dan kwam dat, moist ze, omdat ze zoo niets
had van die hartelijke, zonnige vroolijkheid, die haar moeder
tot de Reveling barer omgeving gemaakt had .
Alleen kleine H e n r i - zei tante - deed aan moeder

denken, de andere kinderen waren precies hun vader!

N o r a herinnerde zich later die korte bezoeken van
tante als tijden van algemeene ellende . Mijnheer Velt,
stiller en prikkelbaarder dan ooit, kwam slechts aan de
maaltijden beneden, juf, boos en verdrietig, deed zeer stil
en onderworpen voor tante, die bedrijvig rondliep, zonder
ooit haar goed humeur to verliezen, alles veranderende,
waaraan de kinderen nu een,maal gewend waren . En -Du
sprak het wel van zeif, dat tante volkomen gelijk had - ze
had altijd gelijk in alles, wat ze zeide of deed - en dat
het slechts misbruiken waren, die ze trachtte weg to nemen .
Hot sprak van zelf, dat het niet good was, dat de kinderen alle boeken lazen, die hun toevallig in handen irnochten komen, dat bet jammer was, van het mooie huishoudlinnen van mevrouw V e It, van het mooie damasten tafelgoed, dat juf het zoo schandelijk verslonsde ; dat bet slordig
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dan verder den g eheelen dag in een hoek van de eetkamer
to laten staan ; en erger dan slordig, den kam, waarmee juf
's morgens in de eetkamer N o r a' s haar opmaakte, op den
schoorsteenm antel to laten liggen, alsof dat de plaats voor
toiletartikelen was, en ook dat de gang niet de meest
geschikte bergplaats was voor croquetspel en hoepels en
tollen, en N o o r t j e moist dat alles ook heel wel, maar
toch, zoo vaak ze juf, onderworpen en verdrietig, de kamer
zag binnenkomen, stelde zich haar hart aan jufs zijde
tegenover tantes rustig stralende zelfgenoegzaamheid . En
dan, als tante dan soms van moeder begon to vertellen, hoe
heel anders het in huis was geweest, toen zIj nog leefde
en hoe hartelijk en lief en zonnig ze was geweest, en hoe
ze altijd om raad tot tante B e r t h a placht to komen, dan
voelde het kind zich diep, diep ongelukkig worden, want
dan scheen het immers, alsof moeder naast tante stond
tegenover hen alien, terwijl zij Loch zoo vast en zeker wist,
dat moeder altijd en overal aan hun zijde zou hebben
gestaan, tegenover wie dan ook . . . .
„Ja tante," had N o o r t j e gezegd, maar er had geen
vreugde geklonken in die woorden, waarmee ze haar aanwezigheid had ken haar gemaakt . Ze had zich immers juist
zoo gelukkig in haar eenzaamheid gevoeld ?
,,Wat is het pier koud en ongezellig," zei tante . Bedrijvig liep ze naar het open venster, dat ze sloot, toen
stale ze het gas aan, trok de gordijnen dicht en zette zich
naast Nor a op de sofa . Ze nam de koude handjes van
het kind in haar warme, zachte handen, en begon ze
zachtkens to wrij ven .
„Och, och, wat zijn die handjes koud," zei ze hartelijk .
,,We hadden je ook niet zoo alleen moeten laten in het
donker en de kou, he kindje ? En het was beneden ook al
zoo ongezellig, niet waar ? Geen wonder, dat je naar je
kamer bent gevlucht . En was er dan ook eens niemand,
die zich om je bekommerde ? Niemand, die naar je omkeek ? . . . . Maar ik kon het heusch niet helpers, kindlief,
we hadden nog zoo veel to bepraten, oom H e n r i en ik ---

en ik dacht natuurlijk ook, dat juf bij je ziju zou . Ik begrijp niet, wat ze al lien tijd uitvoert . . . . de jongens
liggen al lang in bed," klon k het wrevelig, want mevrouw
Merlin word altijd ongeduldig als ze aan j uffrouw P r i n s
dacht .
N o o r t j e voelde, dat ze juf verdedig en moest .
„Ik denk, dat ze de kamers voor u en oom H e n r i in
orde maakt," veronderstelde ze verlegen . „En", voegde ze
er haperend bij, ,,eu juf zou ook zeker wel bij mij gekomen
ziju, maar ze weet wel . . . . ze weet wel . . . ." verward bleef
No o r t j e steken, ,dat ik liever alleen ben," had ze willen
zegg en, maar dat zou onbeleefd zijn g eweest, voelde ze teg enover tante . . . . Ze kreeg tranen in de oogen van zenuwachtigheid .
,,We houden allemaal heel veel van juf," bracht ze or
onhandig-verlegen uit .
Tante moest even lachen. Ja, natuurlijk hielden ze
van juf, en het was heel lief van N o o r t j e, dat ze j of
verdedigen wou, maar dat was heusch niet noodig, tante
dacht er niet aan, iets kwaads to zeggen van juifrouw P r i n s .
Ze wou alleen maar zeggen, ---- en ze legde haar rechterarm
vleiend om N o o r t j e heen en trok het kinderhoofdje aan
haar burst, ze vond alleen maar, dat j of N o o r t j e toch niet
zoo alleen had mogen laten
alleen in kou en duisternis .
En tante begon de kinderen to beklagen, die nu geen ouderlijk
huis sneer hadden en zoo geheel alleen stonden in de wereld .
En toen N o o r t j e order den druk van dat medelijden
begon to schreien, troostte ze haar weer met heel veel
vriendelijke woordjes .
Neeu N o r a moest heusch niet zoo schreien, zoo wanhopend schreien, zoo toegeven aan haar droefheid . Ze had
immers haar en oom H e n r i en tante A n n a nog, die zoo
heel veel van haar hielden . En als ze nu maar eens een
beettj e haar best wilde doer, om ook waf van tante to
houden en eons wat hartelij ker, wat toeschietelij ker wilde
worden . . . Zou N o o r t j e daar haar best voor willen doen ?
0, wat zou alles good, wat zou alles anders worden als
N o o r t j e uit dit koude, sombere huis naar een warme,
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moederzorg en moederliefde zou leeren kennen . Menschen
waren als plauten, ze hadden zonneschijn noodig . . . .
En als N o o r t j e dan ook wat netter, wat behoorlijker
gekleed ging, en als daar buiten wat meer kleur op die
smalle wangen gekomen was, wie zou dan in dat bloeiende
jonge meisje het bleeke kind herkennen ?
„Maar", schertste tante en ze streelde lief koozend
langs het lange, blonde haar, „dan moet je mijn meisjes niet
al to veel in de schaduw stellen, hoor !"
Dien avond nog, zei tante, zou ze een brief aan de
naaister schrijven, dat ze den volgenden morgen dadelijk
komen moest, om over het rouwgoed to spreken .
„Tante", zei N o o r t j e aarzelend, onzeker of tante niet
misschien over haar eigen rouwgoed sprak . ,Wij gaan niet
in den rouw ."
Tante keek verbaasd
toes lachte ze even . ,j el u i
gaan natuurlijk wel in den rouw," zei ze rustig .
„Toen moeder gestorven is, zijn we ook niet in den
rouw gegaan."
maar dat was dan ook volstrekt niet, zooals
,,Neen
het behoorde," klonk het vriendelijk. „En de geheele familie
is er toenn ook erg boos over geweest . Maar wat konden
we er aan doen ? Het gaf niets, wat ik ook zei ; als je
vader ergens geen zin in had, dan hielp geen praten ."
N o o r t j e zag haar voordeel . ,Als vader het toen niet
wilde, dan moeten we het toch ook nu niet doen, tegen
zij n wil ."
Maar tante, zich snel herstellend e, begon uit to leggen,
dat het geen principequestie was geweest bij mijnheer V e 1 t,
hij vond het alleen maar lastig en onnoodig
en . . . .
„Maar het is dan Loch ook heelemaal niet noodig? . . .
en o, tante !" smeekte ze plotseling, hartstochtelijk „als u
eens moist, hoe afsch uwelij k ik het vind ."
Neen, dat kon mevrouw Merlin niet begrijpen.
„Wees Loch niet dwaas," zei ze strenger, „wat kan
daar nu voor afschuwelijks in zijn, dat kinderen over hun
ouders in den rouw gaan ?"
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Nor a zweeg .
„Als je waarlijk van iemand gehouden hebt," ging
tante ernstig voort, ,moest het je een behoefte zij n, je
verdriet over zijn verlies ook in uiterlijke dingen to
toonen ."
Mevrouw M e r l i n had niet van haar zwager gehouden .
N o o r t j e moist het, zooals een kind de dingen weet, zonder
ze zich to rea,liseeren, en evenzoo voelde ze, onbewust, dat
taste ook bij haar weinig liefde voor haar vader kon veronderstellen .
Dat irriteerde haar.
Ze werd dus hoe langer hoe angstiger en bedroefder
en ook boos, omdat ze niets tegen tantes argumenten in
to brengen moist .
„Ik zou het zoo heel naar vinden," mokte ze .
„'haar we mogen toch niet zoo aan on ze grillen toegeven," vond taste, en ernstig, zacht overredend, vroeg ze
„Zou je dan willen, dat de menschen dachten, dat je niet
van je vader gehouden had?"
N o o r t j e kreeg een kleur van ergernis . Verward maar
heftig voelde ze, dat tante dit argument niet had mogen
gebruiken .
Maar deze, zelf niet wetend hoe cynisch ze was,
menschen zijn nooit zoo gewetenloos, als wanneer ze anderen
willen overhalen tot iets goeds, - voegde er lief aan toe
„Zou je dat willen N o o r t j e ?"
„Welke menschen ?" vroeg N o o r t j e stug en toen
heftiger : ,Welke menschen zouden dat denken' ?"
„Wel de menschen, alle menschen,"
tante werd
heusch een beetje ongeduldig . „Je bent nu toch waarlijk
oud genoeg, om to begrij pen, dat we ons in zulke uiterlijke dingen naar de gebruiken der wereld moeten
schikken ."
Nor a zweeg
ze begon to schreien . En tante, n u
op eens weer vol verschoonende liefde, sprak zaeht
„Je bent nu wat overstuur, kindlief, we zullen er
nu maar niet verder over spreken . Slaap er maar eens
over en als dan de naaister morgenochtend komt, kunnen
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we altijd nog verder zien . Een mieuwve jurk moot je toch
in ieder geval hebben, je hebt niets fatsoenlijks meer om
aan to trekken ."
„Ik heb jurkon g enoeg," klonk het stug .
Maar taute gaf het niet op, ze was vast van plan, die
stuheid door vriendelijkheid to overwinnen .
g ,,Maar kindlief ?" vroeg ze hartelij k. „Vin d je het dan
niet heel dikwijls zelf vervelend, zoo slordig to loopen ? Je
zoo to moeten schamen voor je vriendinnetj es ? Of begrij p
je werkelijk niet, dat je zulk goed niet dragen kunt ?"
„Ik ben geen nuf."
„Maar hot is geen nuffigheid, behoorlijk gekleed to
willen gaan, en heusch, het is een schande, zooals juf je loopen
laat, ik schaamde me daareven voor miju nichtje . Zoo in
dat korte j urkje . . . met die gestopte ellebogen, ben je immers
de ris4e van de geheele school ."
Indien de vriendelijke taute B e r t h a gekomen was,
niet om N o r a to troosten, maar in tegendeel, om haar to
kwetsen met het vlij tnendste woord, dat ze vinden kon, ze
had geen gelukkiger uitdrukking kunnen treffen .
Zij, de eerste van haar klasse, de vlugste in alle spelen,
de vriendin van Emy Santpoort, zij, Nora Velt, de
rise van de geheele school !
,,Tante," sprak ze met rustig schijnende verachting,
,,u vergist u, ik ben geen meisje, dal op school uitgelachen
word t ."
Mevrouw M e r 1 i n lachtte even ; de trots van dat stugge,
slecht gekleede kind kwam haar wel belachelijk voor.
,,Zoo meen ik het ook niet," su ste ze, ,ik weet wet,
dat ze je niet openlij k zullen uitiachen, in je gezicht, maar
onder elkaar maken ze er Loch hun aaumerkingen over, en
dat vind je toch ook vervelend
niet ?"
Een gloeiend rood overtoog N or a's gezichtje . Ja, nu
zag ze zich plotseling
zooals tante haar zien moest, een
bleek, slordig kind, thuis verwaarloosd . . . uitgelachen op
school . . . en ze hoorde weer de spottende vraag van een der
grootere meisjes, die haar in tegenwoordigheid van anderen
gevraagd had, of ze het niet vervelend vond, geen jongere
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zusjes to hebben en daarbij een veel beteekenenden blik op
haar to kort jurkje geworpen had . . .
Toen had N o r a minachtend de schouders opgehaald
en gedacht, dat ze niet van plan was voor het plezier van
een nuf, die op haar zeventiende jaar nog met meisjes van
veertien in de klasse zat, een langere jurk aan to trekken,
maar nu, nu de woorden haar weer to binnen schoten,
brandde de schaamte ze diep in haar ziel .
Het was dus waar? Het was dus toch waar, wat tante
gezegd had? 0, dat deed pijn, een schrijnende, onduldbare pijn . . .
En heel haar jeugd, die haar dien morgen op Marienhoeve, zoo goed, zoo gelukkig had toegeschenen was haar
eensklaps geworden, eon groote mislukking, Mn opeenvolging van ellende en vernederingen
zelfs de vriendschap
van E m y, de liefde van mevrou -w S a n t p o o r t, haar groote
vreugde, scheen haar nu een schande, een aalmoes van medelijdende liefde, voor een arm, moederloos, onbeminnelijk kind !
Ach, hoe zoet waren de tranen van zelfvernedering,
die ze dien middag geschreid had, bij deze bittere, bij deze
brandende tranen van wreed gewonden trots .
Mevrouw M e r l i n begreep er nu heelemaal niets meer
van ; ze schrikte van de kracht van zulk snikken .
,,N o o r t j e, N o o r t j e ?" vroeg ze angstig ,wat is er
Loch, waarom schrei je nu z66? Stil, stil Loch kindje . Je
zult je heelemaal overstuur maken," en ze drukte N o r a's
hoofdje tegen zich aan, en kuste haar en suste haar en
omspon haar met lief koozingen en zoete woordj es
en doodmoe, met gebroken trots, liet N o r a zich als een gevangen
vliegje omspinnen, gaf ze zich over aan den kalmeerenden
invloed van die zoet beschermende stem .
N o o r t j e moest niet zoo eigenzinnig zijn ze wist toch
wel, dat tante het goed met haar voorhad ?
dat tante niets
liever wenschte, dan haar vroolijk en gelukkig to zien
Maar dan moest ze ook niet zoo dwaas doen, niet zoo koppig, niet zoo driftig zijn, niet altijd haar eigen weg willen
gaan . Tante wist immers beter dan zij, wat goed voor haar
was . Ze zouden het zoo goed, zoo gelukkig samen kunnen
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hebben . . . . Mevrouw M e r 1 i n schreide nu zelf ook, want
haar hart was waarlijk overvloeiende van liefde en medelijden voor het arme, eenzame kind, dat ze bij zich in
huis wilde nemen, om het lief to hebben als een moeder .
N o o r t j e antwoordde niet, ze snikte zachtkens voort
met een droef, vaag gevoel van schuld en een heerlijk
gevoel van rust en vergeving . Zij was zoo onaardig geweest,
zoo heftig, en tante was zoo vol liefde, zoo vol ontferming,
en het deed zoo goed, in do armen genomen en gekoesterd
to worden, als een klein kindj e, eig en oordeel en gedachten
to mog en g evangen geven aan een, die voor haar denken,
voor haar besluiten zou, aan een verg evende liefde, die
alles zou goedmaken .
Tante bleef bij haar, tot ze naar bed gin-, hielp haar
bij het uitkleeden, vouwde haar good netj es voor haar op,
en o ! hoe schaamde N o r a zich voor die slordige onderkleeding, hoe ergerde ze zich over juf!
Voor ze sliep, kwam juf nog even om den hoek der
slaapkamer kijken .
Stil kwam ze binnen en treuzelde even bij N o r a's
bed . Deze merkte het wel, maar ze hield de oog en gesloten
en deed, alsof ze sliep .

Tante zat op jufs plaats voor het theeblad . Nooit
screen ze zoo lief, zoo waardig, als wanneer ze als nu, in
haar zwart weduwkleed zat thee to schenken . Ernstig en
vriendelijk reikte ze oom H e n r i zijn kopje aan .
Juf stond met eon norsch, ontevreden gezicht boterhammen voor de kinderen to sineeren . Haar oogleden
waren rood en gezwollen, haar lang, bleek gelaat screen
geler dan ooit . N o r a dacht, hoe ze in haar burgerlijken,
zwarten japon geen prettige verschijning was naast tantes
frisschen, vriendelij k deftig en ernst .
Maar juist het feit, dat juf dien indruk op haar maakte,
hinderde haar, alles irriteerde haar dien morgen, wat juffrouw
P r i n s deed of gedaan had . De gescherfde kopj es, het
vuile ontbijtservet, de stoppen in haar ellebogen, die ze
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zich voortdurend bewust was, en die ze, onhandig, voor
oom en tante to verbergen zocht .
Maar hoe ontevredener ze op juf werd, hoe vijandiger
haar stemming werd tegenover tante, hoe ongeduldig er ze
beg on to verlangen, dat tante nu maar been mocht gaan
en hen alleen laten . En toen de naaister then morgen
kwam, voelde ze niets dan een kalme gelatenheid, omdat
ze immers heel graag in den rouw wou gaan, als ze tante
daarmee tevreden stellen, en been kon doen gaan . . . Wat
kwam bet er ook eigenlijk op aan, wat ze aantrok P Tante had
gelij k gehad, mijnheer V e 1 t zou er zich waarlij k niet om bekom m erd hebben, of zij n kinderen in den rouw ging en of niet .
N o r a had dus Been enkele geldige reden tot verzet, en
zelf voelde ze, hoe volkomen correct die lusteloos, bedroefde
houding in de gegevenn omstandigheden tegenover tante en
de naaister was .
Maar, toen tante ook over bet goed van de jongens
begon to spreken, dat behoorlijk in orde moest zijn vd6r
ze naar kostschool en naar Utrecht gingen, schrikte Nor a
toch even op uit haar lijdelijke rust .
Ze keep op, als wilde ze iets vragen, maar zweeg
toen weer.
„Tante," vroeg ze even later, toen de onderhandelingen
met de naaister waren afgeloopen . „Wilt U de jongens
uit huis nemen ?"
,,De jongens uit huis ?" herhaalde tante verwonderd
en de blonde, ronde wenkbrauweu gingen omhoog zoodat
kleine vraag-rimpeltjes het blanke, effen voorhoofd streepten . „De jongens uit huis ?"
Toen begreep ze N o r a's dwaling, een spottend lachje
brak even door in de ern stig gehouden trekken .
,,Dacht je heu sch," vroeg ze ,dat je hier met je drietj es
kon blijven wonen ?"
N o r a begreep, dat ze iets heel doms gedacht, iets heel
kinderachtigs gezegd had .
„Neen," zei ze haastig, ,dat kan natuurlij k niet ."
,,Verbeeld je," ging tante schertsend voort,,drie kinderen
hier alleen in huis ! . . . en dan zeker juffrouw P r ins om
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hier den boel in orde to houden, om jelui op to voeden
Het zou wat moois zijn ! Hoe bedenk je het zoo, kind ? . . .
En weet je dan niet meer, wat we gisteravond hebben
afgesproken ? Hoe je bij mij op Ekedal zoudt komen wonen ?"
Weer gingen de wenkbrauwen omhoog en weer irriteerde
dat Noortje .
Tante moest zich vergissen, ze had N o o r t j e nog niets
verteld van de toekomstplannen, die tante en oom samen
voor haar en de jongens gemaakt hadden . Als tante er
haar over gesproken had, zou ze dat nu immers moeten
weten ? Ze zweeg even, ze moest zich den toestand even
in denken . . . . Ook dacht ze aan den vorigen dag . . . . en
aan haar toekomstdroomen . . . . en hoe heilig ze zich had
voorg enomen voor de jongens to zullen zorgen . . . .
,,Maar tante," verkende ze het terrein, „u weet Loch
wel, dat Jan haar het gymnasium gaan zou ? Hij wil
dokter worden, weet u l?"
„Een jongen van elf jaar weet nog niet, wat hij wil,"
tante had immers juist weer bij N o o r t j e gezien, wat
wilien bij een kind beteekende ?
,Dat kan je rustig aan
oom en mij overlaten, kind," zei ze vriendelijk, en toen
begon ze N o o r t j e weer to spreken over haar verblijf op
Ekedal en hoe blij E 11 y en M a r i e zouden zijn met het
nieuwe zu sj e, en over het kamertj e, dat N o r a krij g en zou,
in het midden boven de voordeur, naast de hoekkamer der
meisjes . . . .
N o r a trachtte een beetj e orde to brengen in den
chaos van haar gedachten
ze dacht aan de j ongens, die
uit huis zouden gaan, en antwoordde weinig.
„Wat ben je toch een vreemd kind!" klaagde tante
met een zucht, „zeg nu toch eens, dat je het prettig vindt,
bij ons to komen . J e vindt het Loch wel prettig, kind lief ?"
vroeg ze angstig . ,Of is er iets anders, dat j e liever wilt?
Zeg het dan maar . Je weet toch immers, dat je alles aan
niij moogt zeggen '"
„Neen niets, dank u, tante," zei N o r a haastig, „ik vind
het heel goed,
heel . . . . " ze aarzelde even, of ze de
ou waarh eid zeggen zou, „heel prettig", zei ze beleefd .
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,,Zoo is het goed," zei tante koel, en ze kuste N o r a .
,,En zeg nu niets van de kostschoolplannen tegen Jan,
alles hangt er van af, hoe het hem wordt voorgesteld ."
Ook bij Jan ontmoette tante weinig teg eustand
ze
had veel takt in den omgang met kinderen .
Nor a kon het nooit good hebben, dat zij en haar
omgeving niet volkomen tevreden over elkaar zouden zijn .
Haast onwillekeurig begon ze dus
om zich in tantes oogen
to rehabiliteeren
al die dingen to doen, die ze wist, dat
tante een gunstiger indruk geven moesten . Avond aan
avond zat ze in de huiskamer met een keurig opgeruimd
naaidoosje naast tante to werken . En ze had haar hart
verhard tegen Seerp van Adeele, dien ze uit zijn mooi
zilveren huisj e gezet had, ja voor al, wat ze had liefgehad,
verhardde ze haar hart, om voor tante minder slordig,
minder onhandig, minder kinderachtig to schijnen . En als
ze dan zwijgend zat to luisteren, geheel verdiept in haar
work
want ieder bloempje, ieder blaadje van den tafellooper, dien ze borduurde, moest tante toonen, dat haar
bekwaamheden niet zoo gering waren, als deze misschien
wel dacht
als ze dan stil zat to luisteren naar het
gesprek tusschen tante en juf, naar tantes beschouwingen
over de opvoeding van meisj es en de plichten van de vrouw
want tante had zeer bepaalde, zeer
in het huisgezin
van die
juist omschreven denkbeelden op ieder gebied
vrije, gezonde, moderne begrippen, die Loch nooit to ver
ping en, nooit in de buitensporigheden, in de dwaze overdrij ving van sommig e al to vooruitstrevende vrouwen vervielen
en als N o r a dan hoorde, hoe vrij en Loch
zorgvuldig haar nichtjes waren opgevoed hoe zorgvuldig,
want tante las ieder book, v66r haar meisjes het lazen,
opdat ze toch vooral op de hoogte van hun ontwikkeling
zou blijven, opdat ze ze volkomen zou kunnen begrijpen
tot in iedere plooi van hun karakter,
en hoe vrij, want
alles mochten ze doen, waar ze lust in hadden, behalve
natuurlijk de dingen, die werkelijk onvrouwelijk waren
en alles mochten ze leeren, zich toeleggen op alles, behalve

so -natuurlijk op die nuttelooze geleerdheid, waar geen mensch
wat aan had, die alleen goed voor jongens was, die er hun
brood mee moesten verdienen - en hoe tante hield van
een vrijen omgang tusschen jongens en meisjes en hoe ze
daarom de sport : tennissen, croquetspelen - fietsen vond
ze in then tijd nog onvrouwelijk - zoo aardig vond, omdat
de jongelui daarbij op zoo ongezochte wijze kennismaakten
en op zoo ongedwongen wijze met elkaar leerden omgaan
dan voelde N o r a Mari6nhoeve en haar roovertje spelen
met de S an t p o o r t j e s in v erre verten achter haar lig, gen,
dan voelde ze zich onder tantes handen al het nette, beschaafde meisje worden, dat ze op Ekedal worden zou maar dan begonnen Loch soms oak weer haar gedachten
of to dwalen naar andere toekomstdroomen .
Dan begon ze zich voor to stellen, dat ze heel arm
was, - misschien was dat wel zoo, het gebeurde immers
dikwijls, dat kinderen bij den dood van hun ouders geheel
onverzorgd. achterbleven - en dat ze daaromin haareigen
onderhoud moest voorzien, en op haar achttiende jaar
examen voor onderwijzeres deed en Ekedal verliet . En dan
zou ze met Jan, die voor dokter studeerde, op een heel
klein zolderkamertje wonen, en verbazend zuinig zouden
ze zijn en nooit iets op hun boterham eten dan stroop en
geraspte groene kaas, en 's middags geen vleesch - er waren
menschen genoeg, die nooit vleesch aten en er toch gezond
bij bleven - maar heel dikwijls spek en bruine boonen,
waar immers zoo heel veel voedsel in zatIl en dan havermout toe .
N o r a hield van stroop, groene kaas, bruine boonen
met spek en havermout, ze stelde zich de toekomst nooit
onaangenaam voor.
En als Jan dan klaar was met zijn studie en geld
verdiende - niet veel, want J a n zou geen dokter zijn voor
rijke menschen om geld to verdtenen, maar voor arme
menschen om ze to helpen en to genezen - dan zou ze haar
betrekking opgeven en J a n helpen bij zijn werk . Of, want
misschien zou ze met haar kinderachtigen angst voor iemand,
die pijn had, in haar onhandige
0 verlece
0 -nheid te-enover
n

ieman d, die bedroefd was, niet heel geschikt zijn voor
dergelijk werk, misschien zou ze vertaalwerk zoeken, of zelf
wat schrij ven, want in haar droomen was N o r a V e l t
waarlijk een heel begaafd meisje . En als ze daar dan zat
to schrij ven,
ze wist uit haar boeken, hoe buitengewoon
gedistingeerd een jonge vrouw in een eenvoudige, donkere
japon, die de lijnen van haar slank figuur op zijn voordeeligst doet uitkomen, zijn kan in de eenvoudige maar
en als E m y
smaakvolle omgeviug van een zolderkamertje
en d'e andere vrien dinnetj es haar daar dan kwamen opzoeken, hoe zouden ze er zich over verbazen, dat ze alles
zoo keurig netjes, zoo smaakvol had ingericht, en als ze
dan aan E m y voorlas, wat ze had geschreven . . . o hoe
zouden E m y en Jan haar bewonderen, en hoe heerlijk
zou dat alles zijn ! . . .
's Avonds in bed
ze had haar droom weer opgevat
en lag heel genoegelijk to peinzen, hoorde ze, hoe juf aan
de deur der slaapkamer stond.
„Juf !'riep ze zachtj es .
„Ja N o r a, mij n lievelin g," klonk het haastig, verheug d .
„Wat is er ?"
,,Gelooft U eigenlijk, dat we rijk of arm zijn ?"
,,Niet zoo overdreven rijk," zei juf, „maar Loch ook
niet arm . Waarom ?"
„Zoo maar," zei N o o r t j e onverschillig en ze zag, hoe
haar luchtkasteel van stroop en spek, en bewondering en
groene kaas ineenstortte, hoe haar verblijf op Ekedal zich
verlen gde tot in het onafzienbare . . . .
„Had je je daar heusch ongerust over gemaakt ?"
„Neen," zei N o r a met een glimlach .
,,Juf," vroeg ze eensklaps en ze poogde haar stem heel
gewoon en onverschillig to doen klinken, ,we kunnen hier
natuurlijk niet met ons viertjes blijven wonen, kunnen
we wel ?"
„Neen, dat gaat niet ."
„Neen juist," haastte zich N o r a ,dat wilt ik ook wel ."
O . E.VI7
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een hongerig verlangen uit die vraag.
,ja, juf, heel graag." N o o r t j e schreide .
Jk ook," zei juf ,inaar het kan niet . . . het kan niet . ."
Juffrouw P r i n s knielde neer bij N o r a's bed en ze
snikte en snikte, alsof haar het hart breken zou .
N o o r t j e was in een opperbest humeur .

Mevrouw S a n t p o o r t en E m y waren thuis gekomen
en duidelijk had Nor a bij het weerzien gevoeld, hoe hun
liefde meer geweest was dan een aalmoes van medelijden .
En ook then middag, toen ze in haar nieuwe, zwarte jurk
met tante boodschappen Rep to doer, hadden de winkelramen haar zulk een gedistingeerd, tenger meisjesfiguurtje
to zien gegeven, dat ze waarlijk weer wat tevredener met
bet stille, bleeke N o o r t j e V e l t begon to worden .
Nu was ze met een vroolijk gezichtje bezig, haar poppenrommel op to ruimen . De popper hadden daaruog steeds
gezeten, zooals ze ze then eersten dag gevonden had, zoet,
stil en geduldig .
Maar N o r a was nu to 6ud om nog met poppen to
spelen, ze was dus van plan ze aan juf mee to geven voor
haar nichtj es.
,,En in die dagen," verklaarde N o r a voor zich zelve
haar o -nmoederlijke daad, ,heerschte een vreeselijke pest in
Nederland. Duizenden menschen stierven, er waren steden,
waar 44n derde der bewoners bezweken was, er waren vrouwen,
moeders van groote gezinnen, die in enl-ele dagen geheel
kinderloos waren geworden . En ook Eleonora had al
haar kinderen ten grave gebracht en het was haar onmogelijk to blijven woven in het groote, thans zoo ledige
huis, waar ze haar inoedervreugde gesmaakt had en waar
alles haar herinnerde aan haar verloren geluk . Ze verliet
de stad en haar vrienden, om in de stilleeenzaamheidvan
het landleven de rust to hervinden voor haar verscheurdd
gemoed . . . ."
N o o r t j e glimlachte ; ze (-Yenoot er van, dat ze dat zoo
mooi bedacht e-nzoogoedgeze tnodhad . was betuietheerlijk,
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die ,stille eenzaamheid van het landleven ?" die „rust voor
haar verscheurd gemoed ?" Was het niet precies een echte
roman ?
En ze ging voort zich zelf to vertellen, hoe E l e o n o r a,
de ,bleeke, in het zwart gekleede vrouw," nog eenmaal, voor
ze vertrok, de grafj es van haar lievelingen kwam bezoeken,
en, hoe ze daar nu stond, starende naar die .,kleine plek
gronds, die zooveel verloren heils besloten hield ." En hoe
ze daar klaagde en bad, nog maar 44nmaal, een enkel maal
het aangezicht harer dooden to mogen aanschouwen . Maar
niets . . . niets dan de wind gaf antwoord op haar klachten .
Nog lachte Nor a, maar nu met tranen in de oogen,
want ze was het immers zelf, die jonge vrouw, die om haar
kinderen weende ? En, toen ze de doos nog weer even opende
en keek in de poppengezichtjes
half glimlachend beschaamd, omdat ze nu Loch immers to oud was om nog
met poppen to spelen, half verteederd
toen kwam de
oude bekoring weer over haar . . . ze bukte zich en drukte
haastig een kus op de lieve gezichtjes .
„Dag Emy, dag Doortje, dag Trees," fluisterde ze . „Dag
Treesj e, arm kind, van wie niemand zal houden, omdat je
zoo leelij k bent . . . Het is het hardste voor jou, kindj e . . .
Dag lieve, lieve kinderen, goedennacht . . . "
,,O, God," zei ze plotseling, heftig, hartstochtelijk de
handen tegen de schreiende oogen drukkende, ,nu heb ik
immers niets meer, om voor to leven . Waarom neemt u
me ook alles af, alles tegelijk : Vader en Jan en H e n r i
en juf en E m y en . . . nu ook de poppen ! Waarom stuurt
u me naar Ekedal, waar niemand me n oodig heeft ? . . .
Wat moet ik daar doen ? . . . Ik heb u immers nooit gevraagd, om to mogen blijven leven, ik heb het nooit gewenscht, ik heb het alleen maar goedgevonden, omdat ik
hoopte, naderhand iets voor iemand to kunnen wezen . U
weet, dat het zoo is . . . maar dan moet u me ook niet alles
afnemen, waarvoor ik iets zou kunnen zijn . . . "
Onder het spreken had ze het gelaat opgeheven, de
oogen vol tranen
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afgunstig verla-ngen, was het haar, alsof ze ook in den heruel
niet noodig was, alsof ze ook daar op dat oogeublik niet
gelegen komen zou . Ongeduldig wischte ze zich de tranen
uit de oogen ; ,,het is good," zei ze en haar gelaat stood
strak nu en kalm - ,het is goed," en vlug en ijverig
begon ze op to ruimen, wat nog op to ruimen was .
Ik wou," dacht ze bitter, dat ik mezelf uitvegen
kon . . . als een som op de lei, die niet wil uitkomen - het
is zoo'n vreeselijke gedachte, dat een mensch altijd er0leDS
in
moet ziju - ook nadat hij (yestorven
is ."
b
IV.
Tlet was Mei, toen N o r a op Ekedal kwam, een warme,
zonnige dag . .Ales was buitengewoon mooi en buitengewoon vroeg dat jaar . De vogelkers en de appelboomen
waren al haast uitgebloeid, de seringen en meidoorns begonnen .
Het is heel wel mogelijk, dat het verdere gedeelte van
then Meimaand vol koude, gure dagen is geweest, vol
nattigheid en teleurstelling, dat de rnenschen nog vaak, in
regenmantels en jassen gedoken, rillend van koude, hebben
rondgeloopen, brommende : „Is dit nu de liefste, de mooiste,
de door de dichters bezongen, j onge Mei ? Weten de dichters
wel, wat ze bezingen, geven ze zich ooit rekenschap van wat
ze zeggein, zich ooit de moeite, zich of to vragen, of wat ze
zich den. ken ook waarheid is? Ach, de dichters,-,ien de werkelijkheid niet, ze droomen zich in id het poRische land
hun -ner verbeelding . Ze zingen elkaar voor en praten elkaar
na van zoele Meinachten, van warme, zonnige dagen . . . .
En wij, wij die dat alles lezen moeten - we zien elkander
bibberend aau l reikhalzeind naar zomerwarmte en vragen,
wanneer die heerlijkheid nu eindelijk komen zal . Zouden
er gemiddeld wel vijf mooie dagen in Mei zijn, tegen
]aat ik zeguen - viif en twintig in Juni?" En ze hebben
gelijk, wie zoo spreke -n, verstandige menschen en statistieken
hebben altijd gel ijk .
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Maar een gedicht is geen statistiek
en al was er
maar een dag, een uur zonneschijn geweest, dien Meimaand op Ekedal,
indien een dichter op dat gene uur
in Esdorp was geweest en g estaan had in den bloeienden
boomgaard, en indien hij dan den twin was doorgegaan,
waar de seringen en azalea's bloeiden
tot achter
in het boschje, waar de groene boschgrond en de zwarte
paden bedekt waren met de afgevallen blaadjes van den
vogelkers, alsof die paden zich schaamden, zoo zwart to zien
en wenschten een licht geheel to vormen met het fijne
weefsel van wit en teergroen aan de takken -- en indien
hij dan het bruggetje overgegaan was en het meidoornlaantj e achter den tuin was ingeslag en, waar d e witte
struiken in bloei, hooge, rechte bloemenoevers vormden
langs een bloeiend, wit stroompje van pijpkruid, en gewaad
had door die bloemen, die het kleine, in 't zwart gekleede
meisje, dat op dien bewusten Meidag werkelijk door de
bloemen ging, tot het middel reikten
hij zou vreugde
gen oeg gevoeld en schoonheid g enoeg gezien hebben voor
een geheelen zorer vol verzen, en
heusch
hij had zich
verder niet moor kunneu bekommeren om de overige dagen,
om de regendagen in Mei .
En later, op een mooien Julidag, droomende in het bosch, had hij de geheele heerlij kheid van dien bloemendag weer in zich voelen opjuichen
en hij had getracht iets van die heerlijke werkelijkheid in
woorden weer to geven . . . .
En 's winters, als de najaarsregens alle kleur en heerlijkheid van de aarde hadden afgespoeld, als de vijf en-twin .tig mooie Julidagen al lang waren vergaan en vergeten,
dan zou die gene Meidag zijn hart vervullen met een verlangen naar vreugde, zoo pijnlijk groot, dat zijn liederen,
die jubelen wilden om schoonheid, smartelijk zouden klinken
van heimwee naar hun geboorteplek, en geen men.schenwoorden stork g enoeg zouden schij nen om de ontroering
to dragen, die in hem was.
En het kind, dat voorzichtig op het middenwegje liep,
om geen planten to knakken onder het gaan, en de harden
lief koozend over het hooge pijpkruid liet glijden, wist eigen-
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dat ze het liefst de handen zou hebben uitgestrekt van verrukking, en luide in het zonlicht zou hebben gejuicht van
pret, maar toen voelde ze op eens, dat het Loch nog heerljjker zou zijn, op den grond veer to zinken tusschen de
bloemen, met het gelaat in de hander
snikkende van
smart . Snikkend om het oude huis, dat ze then morgen
verlaten had, en waar vreemde menschen zouden komen
rondloopen, alles bekijkend en betastend, zonder ook maar
eenigszins to begrijpen, hoe goed en lief en dierbaar dat
alles was - snikkend., oak om het afscheid van juf en
Emy, en omdat ze hier zoo doelloos, zoo volkomen overbodig was - schreiend, omdat ze voelde, met haar groote
droef heid, Been deel to hebben aan al die feestelijke bloem .envreugde, omdat ze in haar zwarte kleeding zulk een leelijke
rouwvlek was op al dat wit . . . .
Maar ze deed Been van beide, ze juichte niet en ze
schreide niet, want ze liep immers op den openbaren weg,
waar menschen langs konden komen, die niet gewend zijn,
de handen op to heffen in vreugde of schreiend neder to
zinkum in smart . Ze liep op den openbaren weg en ze wist,
dat

tante haar zoo aanstonds wachtte, om de nichtjes to

gaan ofhaleD, die met den stoomtram uit de stad terugkwamen - en niemand loopt graag op een stoomtram to
wachten, de oogen gezwollen van het schreien .
Rustig ging No or t j e dus verder, het meidoornlaantje
liep ze door, tot ze op den grintweg kwam, die evenwijdig met
den straatweg Rep en waaraan het buiten van mevrouw
Cops van Pal enstein lag . En hier was het ook mooi
en ook Mci, maar het was een schoonheid, die niet ontroert,
die alleen dierbaar kan worden door gemeenzaamheid, een
schoonheid van gladde, goed onderhouden grasvelden met
netjes afgestoken, keurig opgeharkte paden, van hooge,
statige beukenboomen, omlijstende de effen gazons, van
kleuricre fleurige bloemperkjes vol bloeiende vergeet-mijnietjes en violen en nog late tulpen ; een schoonheid van
hooge, ijzeren hekken met vergulde knoppen, waarvan geen
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stijltje verbogen, geen knop verweerd was
de behagelijke, rustige, deftige schoonheid van dingen, die precies
zijn, zooals ze behoorden to zijn, en die zich daar voornaam
in verheugen .
En het was ook Mei langs den grintweg, want het
groote huis der familie Cops werd opgeschilderd en in
het kleine huis, waar de oudste zoon van mevrouw Cops,
de burgemeester van Esdorp woonde, was schoonmaak, en
de jonge mevrouw, zeer elegant en zeer voornaam, stond
met een groot huishoudboezelaar voor, in de verandadeuren
en stofte eigenhandig een groote Japansche vaas af. Dat trof
N o ra als heel eenvoudig voor een Cops van Palen stein,
want ze wist hoe hoog, hoe ongenaakbaar ze waren, hoe ze
niemand in Esdorp deftig genoeg vonden om mee om to gaau .
Alleen met mevrouw R e i c h e r s, de kostschoolvrien din van
tante B e r t h a, de moeder van J a a p gingen ze intiem om,
maar mevrouw R e i c h e r s was van zich zelf een Cops v a n
P a l e n s t e i n en het beteekende dus niet veel, als zij de partij
van C o r r y C o p s nam en beweerde, dat ze heusch allerliefst
was voor wie hair goed kenden . Maar ook tante in haar
vriendel.ijke verdraagzaamheid, die voor alles verontschuldigingen wist to vinden, zelfs voor de houding van C o r r y
C o p s in Esdorp, beweerde hetzelfde, als er vreemden bij
waren . Nu ja, ze moest toestemmen, dat C o r r y haar
plicht als burgemeestersvrouw niet geheel naar behooren
vervulde, maar ze wees er op, hoe natuurlijk het was, dat
ze aan haar oude vrienden in de stad boven de nieuwe
Esdorpsche de voorkeur bleef geven, en hoe veel van haar
tijd de oude Mevrouw in beslag nam, die zoo veeleischend
was . Neen, zij persoonlijk had zich volstrekt niet over
C o r r y to beklag en, heel hartelij k v and ze b aar steeds en
lief, en indien ze elkaar niet zbb druk zagen, als ze beiden
wel zouden wenschen, dan kwam dat alleen, omdat ze alle
twee hun bezigheden hadden, en dan
het groote verschil
in leeftijd . . .
Maar de menschen in Esdorp bleven een beetj e spotten
met de voornaamheid der jonge Mevrouw .
Toen N o r a het huis voorbij ging, kwam juist de bonne
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moeder toe, die ze tegemoet Rep met zulk een gelukkig
gezichtje, die ze zoo hartelijk kuste, dat Nora's hart,
Nora's liefde plotseling naar haar uitging .
Mevrouw Cops keek op, ze herkende N o o r t j e en
vriendelijk, even uit de hoogte, groette ze haar . Nor a
kreeg een kleur en groette verlegen terug .
A-an haar rechterhand stond het kerkje en daarnaast
de oude, vochtige pastorie, somber onder hooge boomen .
Maar vandaag zag alles, zag zelfs de pastorie er vroolijk en
zeer bedrijvig uit . Alle ramen stonden open, op het balcon
lag beddegoed to luchten en de tuin was vol kleine kinderen, die, met kort geknipt haar en hooge, bonte boezelaars
voor op een plek speelden, waar vroeger een zandhoop
was geweest, en zich heel vuil maakten in de zwarte,
schaars met grint bedekte aarde . Nor a telde er zeven.
Voortdurend kibbelden ze en huilde er eentje, waarover
dan ook het dagmeisje ze beknorde . Nor a vertraagde
even haar pas, ze voelde grooten lust met ze mee to
gaan spelen, het zand bijeen to scheppen tot een hoogen
berg en daar tunnels door heen to graven en rails daar in
to leggen van paardebloemstelen, maar dat ging natuurlijk
niet, ze knikte de kinderen dus maar eens lachende toe in
het voorbijgaan .
Het domineesvrouwtje, dat aan het raam kwam om
N o r a na to kijken, zag er moe en verdrietig uit, voor
haar scheen het voorjaar geen tijd van genot, ze keerde
zich om en scheen jets tegen de meid to zeggen, die nu
ook aan het venster kwam, en Noortje, zich schamende
dat ze zoo onbeleefd naar boven had gekeken, ging haastig
verder.
Tante ging weinig met de familie B o r s e l i n g om,
moist No or tj e . De dominee was een onmogelijk man, bekrompen en stiff-orthodox, en zijn vrouw was het burgerlijkste, tobberigste vrouwtje, dat men zich denken kan .
diet zou tante altijd een raadsel blijven, hoe de C o p s e n
zich z66 in hem hadden kunnen vergissen - op de een of
andere Veluwsche boerengemeente zou hij beter op zijn
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plaats geweest zijn, dan bier in het ietwat wereldsche
Esdorp !
Voortdurend ook ondervond tante bij haar zieken- en
armenbezoek door den geest van steile onverdraagzaamheid,
van bekrompen kerkelijkheid bij de menschen, hoe de
dominee haar invloed teg enwerkte .
N o r a sloeg nu het wegj a langs den domineestuin in ;
daar achter omgaande kwam ze weer in den Eikenlaan terug,
tegenover Ekedal . Tante stond in den voortuin 'op Nor a
to wachten . Zooals ze daar stond, een deftige, zwarte verschijning, had ze best de intime van de jonge mevrouw
C o p s kunnen zijn . . . niettegenstaande haar verschil in
leeftijd .
,,Ga je mee, de meisjes tegemoet ?" vroeg tante .
Nor a knikte. „U hebt Loch niet op me gewacht ?"
vroeg ze . „Ik heb even de pastorie omgeloopen, ordat u nag
niet klaar was, achter den tuin uit, en het meidoornlaantj e
door . . . het is zulk heerlijk weer !" voegde ze er bij, als
dacht ze daarmee uit to drukken, b oe mooi ze alles gevonden had .
„Ja, het is een mooie dag," zei tante vriendelijk, ze
bood N o r a haar arm aan en samen liepen ze langs den
Eikenlaan naar den straatweg .
Toen ze voorbij Rozenhof kwamen, waar mevrouw
R e i c h e r s met haar eenigen zoon woonde, stond mevrouw
in haar keurig onderhouden tuin . Ze wenkte tante en
kwam naar het hek.
,,Wacht even," riep ze, ,ik moet je pleegdochtertje
toch eens begroeten . Je hebt nog alien tijd v66r de tram
komt ."
Ze keek N o r a met haar groote, vragende oogen onderzoekend aan .
„ Wat is ze groot geworden en veranclerd," zei ze . „Je
doet me sterk aan je moeder denken, kindlief ."
N o o r t j e kreeg een kleur van pleizier . ,Heusch ?"
vroeg ze verrukt en sloeg dankbaar haar oogen naar
me vrouw Reichers op.
„Vied je heusch, dat ze op E l 1 y lij kt ?" vroeg tante
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verwonderd, ,ik heb uooit eenige gelijkenis tusschen haar
en haar moeder kunnen ziein ."
Mevrouw R e i c h e r s had alleen jets vriendelijks tegen
N o r a willen zeggen en ze aarzelde, flu ze geroepen word,
zoo nadrukkelijk de waarheid van haar woorden to bevestigen . Ze had gewoonlijk jets aarzelends in haar wijze van
spreken, want, daar ze haar woorden nooit koos naarmate
ze meer of minder waar waren, maar naarmate ze haar
vriendelijk of onvriendelijk klonken, gesch L: kt of minder
geschikt voorkwamen, - daar ze eige .ulijk nooit over de
waarheid van haar woorden nadacht, kon het haar vaak
gebeuren, dat ze in moeilijkheden kwam, als ze zich door
haar eigen woorden den terugweg zag afgesneden en dau.
gedwongen was, vol to houden, wat ze zoo gedachteloos,
OD .schuldig gezegd had .
Maar nu voelde ze, dat ze flogg- wel terug zou kunnen .
„Keen . zei ze weifelend, als in diep-ernstig gepeins,
. .,missehien lijkt ze niet bepaald op haar moeder . . . maar
toch? . . . Er is jets in haar, dat me aan E I I y denken
doet . . . misschien iets in haar oogen .,) . . . "
,,Neen," zei tante beslist, ,de oogen heeft ze van de
Velts, Ell y's oogen waren veel . grooter en zachter ."
,Ja? . . . " weifelde mevrouw . ,Zoo?, . . . haar vader heb
ik nooit geke-.nd . . . Ik weet ook eigenlijk niet, wat het in
haar is l' . . . Hot was zoo iets op het eerste gezicht . . .
he ? . . . Vind je Loch ook niet, B e r t h a, dat ze wel i6ts
van Elly heeft?"
Ze keek tante aan met haar mooie, blauwe kinderoogen, die smeekten of tante haar niet een eindje, een heel,
heel klein eindje tegemoet komen kon?
Die oogen, holder staalblauw in donkere ooghaar- en
wenkbrauwomgeving, het hulpzoekende in hun uitdrukking,
de nalef-verlegen, steeds vragende wijze van spreken, dit
alles vormde in mevrouw R e i c h e r s een grappig contrast
met het jets to strenge profiel, met de statigheid dier
hooge, deftiggekleede gestalte .
Lets liefs, lets onbeschrijfelijk innemends lag in die
nalveteit, jets uitermate beleefds in die verlegenheid van
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haar, die door houding, kleeding en positie zoo licht alto
imponeerend had kunnen zijn .
En Tante kwam haar to hulp. ,Nu misschien iets,
op het eerste gezicht," gaf ze toe, ,maar overigens is ze
op en top een V e 1 t
in alles."
Nor a voelde de afkeuring, het verwijt, dat in tantes
woorden klonk. Snel sloeg ze de oogen op
uitdagend .
En, indien het nu waar was, dat ze niets van haar moeder
had
indien ze op haar vader geleek in uiterlijk en
karakter, in alles
wat dan n og ?
Wat voor recht
had tante dan, dat in haar of to keuren ? . . . .
Maar taute merkte N o o r t j e s ontstemming niet op .
,,Kom nu moeten we verder gaan," zei ze vriendelijk
en noodigend bood ze weer haar arm aan, opdat het kind haar
handj e daar doorheen zou steken, „E 1 1 y en M a r i e zouden
teleurgesteld zijn, als ze ons niet aan den stoomtram vonden .
Ze hebben zich op je komst verheugd en ik heb beloofd,
dat we er zijn zouden ."
Gedwee legde Nor a haar hand op tantes arm en
samen gingern ze nu de meisjes tegemoet, die N o r a' s
zusters worden zouden .
N o r a was verlegen bij de eerste outmoetiug aan den
tram en z66 stil onder het naar huis wandelen, dat ze ook
E l 1 y en Marie stil maakte door haar zwijgen . Ze voelde
zelf, hoe verkeerd dat was, hoe haar zwijgen de stemming
drukte, en ze liep in stilte na to denken, wat ze nu wel
eens zou kunnen zeggen, dat heel gewoon en natuurlijk
klinken zou . . . maar al, wat ze bedacht, klonk valsch
en
dubbel valsch bij haar zwarte kleeding, die ze zich pijnlijk
bewust was .
Ach, ze had het immers wel geweten, dat ze nooit
eenvoudig bedroefd en nooit natuurlijk vroolijk zou durven
zijn, zoolang een zichtbaar teeken haar en haar omgeving
aan haar verlies herinnerde ?
Tante ergerde zich aan N o r a' s houding, maar ze
twijfelde geen oogenblik aan de vriendelijke macht van
haar warme persoonlijkheid, dit koude, stugge hartje to
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does ontdooien . Dien avond kwam ze zitten op den rand
van N o r a's bed en ze sprak heel ernstig en openlijk met
haar njchtje .
Ze wees haar op het verkeerde van al to groote, to
eenzelvige smart, en hoe koud en egoist de menschen
werden, die hun leed in zich zelve besloten hielden en hun
trots stelden tegenover de vriendelijke behoefte van hun
eigen hart, de behoefte van alien, die bedroefd zijn, hun
droef held nit to storten voor iemand, die waarlijk kan
meeg evoelen met dat leed . vertrouwelijkheid was zoo jets
g oeds, zei ze, zoo iets weldadigs : g edeelde vreugde was
dubbele vreugde, gedeelde smart was halve smart . Neen,
heusch, N o r a moest haar best doen, zich thuis to gaan
gevoelen, in de sfeer van vertrouwelijkheid, die op Ekedal
heerschte
ze moest
maar daartoe zou ze van zelf wel
komen, daaraan twijfelde tante niet
ze moest, evenals de
meisjes, tante niet alleen leeren beschouwen als haar moeder,
maar ook als haar vriendin, als haar trouwe vriendin, aan
wie ze alles vertellen mocht . N o o r t j e was dat zoo niet
gewend, dat begreep tante best, juffrouw P r i n s was geen
persooi_ilijkheid, die uitlokte tot vertrouwelijkheid . . . .
,,We hielden heel veel van juf . . ." zei N o o r t j e zacht .
Ja, juf was best, ze meende het goed, erkende tante,
maar zij hoopte toch, dat ze iets meer voor N o o r t j e zou
kunnen zijn, dan juffrouw P r i n s geweest was . Ze hoopte
zoo, dat N o r a tot haar zou leeren komen met al haar bezwaren, al haar moeilijkheden als tot een vriendin, als tot
een moeder . Zou N o o r t j e daar niet haar best voor
willen doen . Zou haar jongste dochtertj e haar niet ook als
een moeder willen beschouwen ? Beloofde N o o r t j e haar dat ?
Nor a zweeg.
,,N o r a ?" klonk het zacht dringend, ,kind?"
„Ja tante," zei ze beleefd . Wat kon ze auders gedaan
hebben ? Ze moest jets zeggen ? Er werd immers op antwoord gewacht ?
(Wordt vervolgd.

DE VOORGESCHIEDENIS VAN DE
RUSSISCHE DOEMA
DOOR

F. G. KRA.M P .

De groote belangstelling voor Russische zaken, die
zich in de laatste jaren ook hier to lande geopenbaard
heeft, eerst tijdens den ongelukkigen oorlog in het Oosten,
daarna wegens de binnenlandsche moeilijkheden en troebelen,
is nog aanzienlij k toegenomen door de jongste algeheele
wijziging in het regeeringsbeleid . Voor het eerst toch is
op 27 April 1) van dit jaar, den verjaardag van de troonsbestij ging van Peter den G r o o t e , to Petersburg bij eengekomen die nieuwe factor in het staatsbestuur, de Gosoedarstweilnaja Doera 2) of Rijksraad . Niet over die Doema
zelf wensch ik hier to handelen, want al ziju hare zittingen nu geopend, en al heeft zij door haar gematig d en
beleidvol optreden terstond overal in het land achting en
1) Alle data in dit artikel zijn volgens Russische tijdrekening, die
in deze eeuw 13 en in de 19e eeuw 12 dagen ten achteren is bij de WestEuropeesche tijdrekening.
2) Het Russische Parlement bestaat thans uit twee kamers : do Eerste
Kamer of Gosoedarstwennyj Sowjet en de Tweede of Gosoedarstwennaja
Doema. Beide woorden zijn in het Hollandsch to vertalen door Rijksraad .
Om nu verwarring to voorkomen, is het wenschelijk het woord Doema to
blijven gebruiken, dat bij ons reeds overal burgerrecht verkregen heeft .
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steun verworven, er valt over haar werkkring voor de toekomst ten slotte nog zoo weinig met zekerheid to zeggen,
nu de reactie nog al hare krachten inspant om het verloren terrein to herwinnen, en de schoone beloften, die in
het Keizerlij k Manifest van 17 October van het vorige jaar
waren afgelegd, zoo veel mogelijk tracht ongedaan to waken .
Maar dat zelfde Manifest was het uitvloeisel van eenn dergelijk merkwaardig staatsstuk van den 6en Augustus, waarin
eene allerbelangrijkste concessie was gedaan . Voor het
eerst Loch werd daarbij eene volksvertegenwoordiging toegezegd, en het tot dusverre geldend beginsel der autocratic
prijsgegeven . Men is, ook in Rusland, onder den invloed
van de bestaande toestanden eu van de censuur, er zof
aan gewoon geraakt, om de autocratie to beschouwen als
den grondslag van het geheele Russische wezen, als het
resultaat van de historische ontwikkeling van den Russischen staat, dat eene teg enovergestelde meening dikwerf
als iets nieuws wordt beschouwd, als iets met de geschiedenis in strijd . Toch is laatstg enoemde opvatting veel
dichter bij de waarheid dan de eerste . Reeds bijna een
eeuw geleden werd door v o n W i z i n, een der hoofden
van den December-opstand van 1825, in een zijner geschriften gewezen op h et bekende gezegde van Madme d e S t a e 1 :
,,C'est le despotisme qui est nouveau, et la libert6 qui est
ancienne" . Ik wil daarom in dit opstel trachten een beknopt historisch overzicht to geven van het autocratisch
beginsel in Rusland en van de pogingeu ., die in den loop
der tijden zijn aangewend, om daarin wijziging to brengen,
en tot eene volksvertegenwoordiging to geraken . Aan
bouwstoffen daartoe ontbreekt het niet in de Russische
litteratuur . De voornaamste historici, K a r a m z i n, S o l o wjef, Kostom arof, Bruckner, Bj elof en anderen
hebben ons veelzijdig ingelicht omtrent de tijden, die aan
de vorige eeuw voorafgaan. En wat den nieuweren tijd
betreft, het is een verblijdend verschijnsel, hoe sedert ruim
een jaar, onder den invloed van de rampen, die Rusland
getroffen hebben, en n ietteg enstaan de de belemmerende
politievoorschriften vrij wel ongewijzigd zijn gebleven, er
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een vrijheid van schrijven en spreken gekomen is, eene
behoefte om onverbloemd zijne meening to uiten, die, al
tracht het gezag met strenge straffen zich daartegen to
verzetten, toch niet meer to stuiten is . Daaraan danken
wij voor het vraao stuk, dat ons thans bezig houdt, belangrijke bijdragen van W j a t s j e s l a f J a k o e s j kin, zelf den
kleinzoon van een der meest bekende Dekabristen, van
N. W. Latkin, van B. Syromj atnikof, en anderen,
die in de laatste maanden verschenen zijn . Daar hetgeen
in Rusland op dit g ebied verschijnt, hier to lan de nagenoeg
altijd onbekend blijft, heb ik niet geaarzeld, bij het samenstellen van dit opstel, een ruim gebruik van hunne mededeelingen to maken 1) .
In de oudste periode van het Russische staatsleven,
van de 9e tot de helft der 13e eeuw, zoowel in het Kijefsche
tijdvak, of na de opkomst van Moskou, was de macht van
den Vorst beperkt door twee instellingen : 1° den Raad
der Boj aren, de Boj arskaj a Doema, in het begin ook wel
Droezjina geheeten, zijnde de groote grondbezittende edellieden ; en voorts door de Volksverzameling of Wjetsje . Bij
klokgelui werd in belangrijke oogenblikken het yolk bijeengeroepen, vooral wanneer het de vraag gold om krijg to
voeren of vrede to sluiten, en voor het heffen van belastingen ; en zoolang de toestemming van de wjetsje niet
verkregen was, kon er niets gebeuren . Vooral had de wjetsje
invloed in die deelen van het land, waar geen Vorst aan
het hoofd stood, in de Republieken Nowgorod en Pskof,
en later in Wjatka, dat eene kolonie van eerstgenoemde
was . Na de verbreiding van het Christendom, komt er nog
1) W. E . J a k o e s j kin . Uit de geschiedenis van het Staatsbestuur
in Rusland . Moscou 1905 . Oorspronkelijk in tien artikelen verschenen in
de Moseousche Roesskija Wjedomosti, in den zomer van 1905 ; thans,
in Mei 1906, afzonderlijk uitgegeven to Petersburg .
N . W . L a t k i n schreef in 1899 een belangrijk opstel in de Groote
Russische Encyclopedie, Deel XXVII pag . 153 en vv . over het Staatsbestuur in Rusland in de XVIIIe en XIXe eeuw .
B. S y r o m j a t n i k o f, Privaat-docent to Moscou, herdacht in Maart
van dit jaar in de Roesskija Wjedomosti de vrijverklaring der boeren
v66r 45 jaren in een opstel getiteld : Vijf en veertig jaren Russisch levee .
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een derde macht in den Staat op, de geestelij kheid, aan wier
hoofd de Metropoliet van Kij of stond. In de H e eeuw
komt er echter in dezen toestand eene algeheele wijziging .
In 1224 waren de Mongolen in Rusland gevallen en 16
Juni van dat jaar brachten zij aan de Russen de eerste
verschrikkelijke nederlaag toe in den slag aan de Kalka .
Het duurde niet lang of bet geheele land, half verwoest,
was door hen ten ondergebracht, en zooals E n g e 1 m a n n
bet beschrijft in „Das Staatsrecht des Russischen Reiches",
,,als veroverd gebied behoorde bet voortaan den Khan toe,
,,den absoluten heerscher ; de bewoners zijn zijne slaven ;
,,de Russische Vorsten zijne stadhouders ; bet yolk heeft
„niets meer in to brengen, de volksverzamelingen houden
,,op. Als gevolg daarvan beginners de Vorsten zich to
,,beschouwen als plaatsvervangers, stadhouders van een on,,beperkten gebieder over eigendom en leven ; als de eigenaars
,,van den grond, en gerechtigd om willekeurig to beschikken
.,,over de bewoners ." 1) In dezen tijd, een der donkersten
in de Russische geschiedenis, bekend als de periode van
bet Mongoolsche juk, zien wij nu twee dingen gebeuren
In de eerste plaats wordt de Vorst van Moskou allengs
rneester van al de overige vorstendommen, en neemt hij in
de eerste helft van de 14e eeuw reeds den titel aan van
,,Grootvorst van geheel Rusland", altijd nog als Vasal van
den Khan . In de tweede plaats zien wij de macht der
Tataren door onderlinge tweedracht aldoor slinken ; hun
gebied verdeelt zich in enkele, elkaar vijandige Khanaten
de Krim, Astrakhan, Kazan, en in 1480 wordt I w a n d e
D e r d e geheel onafhankelijk, door bet ten ondergaan van
bet Khanaat van de Gouden Horde . Gehuwd met de erfgename der Paleologen, beschouwt hij zich als de erfbenaam
der Byzantijnsche Keizers, en neemt hij den titel : Samodersjets, autocraat, aan . Zelfs de Bojaren, die nog eenige vrijheid
behouden hadden, moeten de absolute macht van den Tsaar
ondervinden. Deze trekt ook aan zich bet recht om zelf
zijn opvolger to benoemen ; gewoonlijk is bet de oudste
1) J. .E n g e l m a n n. Das Staatsrecht des Kaiserthums Ruszland .
Freiburg i . B . 1889. pag . 5 .
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zoon, maar alleen indien de vader hem bij testament daartoe
heeft aangewezen 1) .
De kleinzoon van dezen Iwan is Iw an d e V i e rd e,
die in de geschiedenis den bijnaam van Grozny, den Geduchte, heeft verworven . Hij was maar vier jaar oud, toen
hij ziju vader verloor, en dertien jaren lang stood hij
onder een regentschap, den Raad der Bojaren, die nu alle
unacht in handers heeft, en er verschrikkelijk misbruik van
maakt . Door jaloezie en partijschap bij de leden onderling,
is bet een voortdurend wanbestuur . En zie, nauwelijks is
de jonge Vorst een jaar aau de regeering, of hij doet, ten
einde raad, een beroep op het volk, en roept in 1548 de
eerste Zenski Sobor of Landelij ke Vergadering, Landdag, bijeen.
In then landdag waren de verschillende standen vertegenwoordigd, zoowel de geestelijkheid en de bojaren en lagere
ambtenaren, als de steden en de boeren . Er bestond toen
nog Been lijfeigenschap, en wij bebben dus hier een terugkeer tot de toestanden van voor de Mongoolsche periode ;
een deelneming van alle klassen der bevolking aan de
regeering . Toch is er, zooals M j a k o tin heeft aangetoond,
een belan grij k verschil tusschen de wjetsje en de zemski
sobor ; de eerste bestond uit de geheele bevolking van een
district ; laatstgenoemde was eeu vertegenwoordigend
lichaam ; de wjetsje bezat volledige regeeringsmacht ; de sobor
was meer een raadgevend lichaam ; eindelijk was deelneming
aan de wjetsje een recht van het yolk, terwijl deelneming
a an de sobor als een verplichting werd gerekend 2).
Over dezen eersten Landdag ziju zeer weinig bijzonderheden tot ons gekomen ; meer weten wij van den tweede,
die 16 jaren later bijeengeroepen werd, en die to beslissen
had over den oorlog met Polen . En inmiddels voerde de
Verschrikkelijke I w a n gedurende zijne geheele lange regeering een verbitterden strijd tegen den ouden adel, waarvan
geheele geslachten werden uitgeroeid . Toen hij in 1584
overleden was, nam de beteekenis der Zemski Sobor's gaande1) J . Engelmann op . cit . pag . 7.
2) W. A . M j a k o t i n . Zemskie Sobory, in de Groote Russische
Encyclopedie, Deel XII, pag. 500 .
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weg toe . Zij kozen nu den nieuwen Tsaar, den noon F e o d o r,
en toen 14 jaar later met dezen de Dynastie uitstierf,
kwam de Landdag op nieuw bijeen, om in de troonsopvolging to voorzien . Hij was daartoe door den Patriarch en
den Raad der Bojaren bijeenoeroepen, en koos Boris
G o d o e n o f tot Tsaar, die feitelijk als Regent reeds land
de macht in handen had, en die in de Russische geschiedenis bekend staat als de invoerder van de lijfeigenschap .
In het begin der Ue eeuw, vooral in den zoogenaamden
.Jroebelen Tijd", zien wij de Landelijke Vergaderingen herhaaldelijk bijeenkomen, en al meerder macht ontwikkelen .
In 1613 koos zij den eersten R o m a n o f tot Tsaar 1), en
zij bleef toen ongeveer twee jaren bijeen, om orde in het
land to herstellen . Het was de gouden tijd voor deze
vertegenwoordiging, en zij had to beslissen zoowel in
politieke als in financieele zaken . Zoo in 1632 over een
extra-oorlogsbelasting tegen Polen ; in 1637 over den krijg
met de Turken ; vijf jaren later of Azof, dat door de
Kozakken vermeesterd was, zou behouden blijven of tleruggegeven worden . Op wetgevend gebied is vooral de Zitting
van 1649 merkwaardig, waarin de Oeloz`eniede codificatie
der wetter, werd vastgesteld, die bijna twee eeuwen van
kracht zou blijven . Doch naarmate het land meer tot rust
kwam, en de binnenlandsche toestand geordend werd,
zien wij deze Sobor's in beteekenis verliezen ; in 1653 werd
de laatste vergadering bijeengeroepen, en na dien tijd komen
inog slechts samenkomsten van enkele klassen der bevolking, bij wijze van experts, voor . De opkomende en zich al
meer en meer sterk voelende bureaucratie was jegens een
volksvertegenwoordiging niet gunstig gezind ; voor deze
bleef allengs geen plaats meer over in het veranderde
regeeringssysteem, en zij verdween van zelf. Er is wel eens
1) Reeds bij doze verkiezing werd, volgens de berichten van tijdgenooten, de macht van den Tsaar beperkt . Michail ]' e odor ow it Si
moest althans beloven steeds do Bojaren to raadplegen, en zonder hun
voorkennen niets to verrichten . Invloed heeft doze bepaling echter toen
nog niet gehad. Zie 'N . K o s t o m a r o f. Do oude Zemski Sobor's, St .-Petersburg 1887, pag . 350 en J . E n g e l m a n n op . cit . pag . 9 .
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beweerd geworden, dat de Zemski Sobor's door Pet e r d e n
G r o o t e werden afgeschaft ; ten onrechte echter ; zij waxen
vo6r hem reeds verdwenen, en hij riep ze alleen maar niet
weder in bet leven terug 1).
Onder de krachtige persoonlijkheid van P e t e r zien
wij de autocratie haar toppunt bereiken, dock zij veranderde
tevens van karakter en kwam onder den invloed van WestEuropeesche modellen . Vooral aan de Zweedsche staatsinstellingen
zooals nog meermalen onder zijne opvolgers werd bet een en ander ontleend, b .v. de „colleges",
die een eeuw later in Ministeries zouden worden veranderd.
Wat tot dusverre no- eenigermate als tegenwicht had gediend van de onbeperkte macht van den Monarch : de Raad
der Bojaren en bet Patriarchaat, werd afgeschaft . Voor bet
eerst ook werd die macht in de wet geformuleerd en wel
in bet Krijgsreglement en in bet Geestelijk Reglement. In
eerstgenoemde beet het : ,Zijn a Maj esteit is zelf heerschend
,,Monarch, die aan niemand ter wereld van zijne daden
,,verantwoording heeft to doen, maar die de kracht en de
,,macht bezit om zijn Rijk en zijne landen als een christe„lijk heer to besturen, volgens zijn wil en goeddunken" 2).
Ook de oude titel Tsaar werd vervangen door then van
IKeizer, Imperator . De macht, die tot dusverre meer berust
had op bet rechtsbewustzijn van bet yolk, op bet niet
scherp omlijnde gewoonterecht, werd nu door de wet omschreven, eene wet, die als alle wetten onder Peter, uitsluitend van hem zelf was uitgegaan . Het voornaamste
gebrek van zijne hervormingen was echter, dat het in Rusland aan de menschen ontbrak om ze behoorlijk uit to
voeren . De oude Moscovitische administratie had althans
slit v66r, dat er verband bestond tusschen de staatsinstellingen en de menschen, die door die instellingen werden
geregeerd . De staat had dan ook geen gebrek aan ambtenaren, die op de hoogte waren van hun task. Doch zooals
1) W. J a k o e s j kin op . cit . pag. 15 .
2) N . L a t k i n op . cit. pag. 153 .
3) A . S . A l e k s j e j e f in het tijdschrift Roesskaja iMysl . Nov. 1905

pag . 177 .
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.A,
l e k s j e j e f, hoogleeraar in het Staatsrecht to Moscou,
het een paar maanden geleden nog zoo duidelijk gezegd
heeft : De door Peter geschapen instellingen voerden
nieuwe vormen van bestuur in en werden door reglementen beheerscht, die voor Russen onbegrijpelijk waren ; zij
gingen buiten de grenzen van hun geestelijken horizon,
beantwoordden niet aan de administratieve praktij k, waaraan zij gewoon waren, en waresn in strijd met hunne politieke voorstellingen en opvattingen . Peter wist dit, maar
hij schrikte niet voor die moeilijkheid terug . Hij ontbood
leermeesters uit het buitenland, die niet alleen de admini .stratie, volgens buitenlandsch model, inoesten voeren, maar
die ook zijne onderdanen in die kunst moesten onderrichten . Maar de leerlingen waren slecht voorbereid, en wisten
zich niet op to werken tot op de hoogte van hunne leermeesters . Het gevolg van dezen staat van zaken ways, dat
in de Colleges
wij zouden nu zeggen : Ministeries -, de
macht niet berustte bij de Presidenten en raadsleden (dus de
tegenwoordige Ministers en hoofdambtenaren), die in de
massa's regl ementen niet den weg moisten, maar bij de ambtenaren der kanselarij, gewoonlijk vreemdelingen : Zweden,
Duitschers, Tsj echen en Slowakken . M i n i c h, in een van
zijne brieven aan C a t h a r i n a d e G r o o t e, zegt ronduit,
dat ,het groote Russische Rijk sinds lang geregeerd wordt
,,door secretarissen en opper-secretarissen". En M i n i c h
verklaart then overheerschenden invloed van de secretarissen in de colleges daardoor, dat de meeste leden van die
colleges gewezen officieren waren, die hun tij d in het leg er
hadden uitgediend, of daarvoor ongeschikt waren geworden .
En Haven, de Deensche reiziger, zegt in 1744 in zij n
boek ,Reise in Russland", dat er in Rusland geen voordeeliger ambt is. dan het ambt van generaal : „Hat er
wohl gedient, so wird er gemeiniglich ein gouverneur, dass
er wie ein Furst leben kann" 1) . En zoo als het in de
18e eeuw was, is het tot den huidigen dag gebleven . Prof.
B e r e n d t s, de hoogleeraar in het Finsche Recht to Peters1)

A. S . A l e k a j e j e f op . cit. pag. 178 .

burg, sprekende over het onvruchtbare van de hervormingen van Alexander I, zegt o .a. „De wet van verdeeling
,,van arbeid wordt overal toegepast, behalve in ons staats,,bestuur . Een militair wordt voor alles geschikt gerekend .
,,De chef van een regiment, van een divisie, van een corps,
,,kan hoofd van een onderwijsdistrict worden, of gouverneur,
„of senator en wetgever, of minister van onderwijs, of van
,,financien, of van de verkeersmiddelen. Do dienst bij het
„leger werd de school voor onze administrateurs, en admini,,stratieve ambten dienden als belooning voor krijgsdeugden .
,,Van 1814 tot 1837 werden de chefs van politie en de
,,burgemeesters niet larger benoemd door de Ministers van
,,Binnenlandsche Zaken (of van Politie), en evenmin door de
,,Gouverneurs-Generaal der Provincien, maar door de Be,,stuurders van het Invaliden-Comit6" 1) . Het ergst was de
toestand wel onder de zwakke opvolgers van P e t e r, toen
niet meer de sterke wil van den Alleenheerseher denn toon
aangaf, maar het bestuur in handen was van gunstelingen
en eerzuchtigen, met bun nasleep van vrienden, bloedverwanten en vleiers. Het waren vooral de jaren 1721 tot
1762, een donkere periode in de geschiedenis van Rusland .
een ooggetuige
De Hollandsche Gezant d e S w a r t
:
„De
losbandigheid,
schrijft in 1757 aan zijne Regeering
,,willekeur en wanorde in Rusland hebben schrikbarende
,,afmetingen aangenomen . Nog nooit was het land in zulk
,,een verwarden, gevaarlijken en treurigen toestand" 2). De
vruchten van P e t e r' s hervormingen mogen dus meermalen
anders zijn uitgevallen dan hij bedoeld had, niet to ontkennen valt het dat, hoe autocratisch hij zelf ook optrad,
hij, door de Westersche denkbeelden die hij binnenhaalde,
zijne onderdanen Loch ongemerkt met meer moderne opvatting en in kennis bracht . Hot verkeer met Europa word
onder verschillende vormen verlevendigd, en dit kon niet
nalaten terug to werken op de politieke denkbeelden . Onmiddellijk na den dood van P e t e r beginnen dan ook
1) A . S .
l e k s j e j e f op. cit . pag. 179 .
2) A . S . A i e k s j e j e f op . cit . pag. 179 .

- M pogingen van de hoogste ambtenaarskringen en onder den
hoogen adel, omm op de eene of andere wijze de macht des
Keizers to beperken . De aanhangers van den jeugdigeu
Grootvorst Peter Alexj*ee**wl*tsj, den kleinzoon van
Peter den Groote ., wilden dezen op den troop plaatsen,
en onderwijl het bestuur opdragen aau Keizerin Catharina met den Senaat . Dit plan kwam niet tot uitvoering :
de Croon werd bestegen door C a t b a r i n a zelf, maar niet
volgens haar recht, maar na verkiezing door den Senaat, do
Synode en de Generaliteit . Dit streven omm de Keizerlijke
macht to beperken werd duidelijk en terstond opgemerkt
door de buitenlandsche Gezanten aan het Russische hof, en
openbaarde zich door het instellen van den Oppersten Geheimen Raad, in 1726, waarin enkele leden, zooals Men sjikof, Apraksin, Golowkin, baron Ostermaun,
graaf T o l s t o j en G o l i t z y n feitelijk alle staatszaken in
handen hadden . De troonsbestijging van den minderjarigen
Peter den Tweede, op 7 Mei 1727, die volgens het
Testament van C a t h a r i n a d e E e r s t e plaats had, maar
cfficieel een verkiezing tot het Keizerschap genoemd werd, verhoogde nog meer het aanzien van den Oppersten Geheimen
Raad, omdat artikel 5 van bovengenoemd Testament hem
zoo lang ,het voile gezag van alleenheerscher" toekende .
Na den val van M e n s j i k o f kregen in then Raad de leden
der Hooge geboorte-adel de overhand, to weten 4 vorsten
D o l g o r o e k i, twee vorsten G o I i t z y n, benevens graaf
Golowkin en baron 0 s t ermann . Ook na den ontijdigen
dood van den jeugdigen Peter den T w e e d e in 1730,
wilden zij de macht niet uit handen geven . Zij boden de
kroon aan aan een nicht van Peter den Groote, een
dochter van zijn ouderen broeder Johan, Anina Iwanowna, vroeger met den Hertog van Koerland gehuwd
geweest, en die nu als kinderlooze weduwe to Mitau op
zeer bescheiden voet leefde . Doch de Raad stelde haar
daarbij volgens Zweedsch model, een aantal voorwaarden :
punter of condition genoemd, die zij eerst aannemen en
onderteekenen moest . Daarbij moest zij beloven : niet weder
to hertrouwen, geen
troonsopvolger to benoemen, Been
Zn
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oorlog to verklaren of vrede to sluiten, zonder toestemming
van den Oppersten Geheimen Raad ; aan hare onderdanen
gees drukkende belastingen op to leggen ; niemand boven
den rang van kolonel of in de hofambten to bevorderen ;
aan niemand landgoederen of dorpen weg to schenken ; de
garde en het leger onder het gezag van den Raad to laten ;
den adel niet zonder voorafgaand gerechtelijk vonnis van
leven, eer en goederen to berooven, en ten slotte niet
eigenmachtig over de staatsinkomsten to beschikken . Het
slot van deze „eonditien" luidde : „en wanneer ik iets van
,,deze beloften niet nakom, dan verklaar ik mij vervallen
,,van de kroon van Ruslan d ." Eene deputatie van drie
afgevaardigden bracht dit stuk naar Mitau, en Anna, die
niet verwacht had nog tot den troon geroepen to worden,
teekende terstond wat van haar verlangd werd . In . het
werk van den bekenden schrij ver Paul M i l j o e k o f : ,Uit
de geschiedenis van Rusland's intelligentie", kan men een
facsimile vinden van dit merkwaardig staatsstuk, het eerste
document door den vorst onderteekend, waarbij de absolute
macht wordt prijsgegeven . Toen de inhoud van dit stuk
to Moscou bekend werd, maakte het een geweldig en indruk,
doch ook to gelijkertijd verwekte het hevige oppositie . Niet
alleen de Senaat en de Synode, die in het plan niet vooraf
gekend waren, waren er teg en, maar vooral de kleine adel
kwam in verzet, omdat hij vreesde voor onderdrukking door
de feodale aristocratie . Toen Ann a dan ook in Februari
1730 naar Moscou kwam om gekroond to warden, wist men
haar spoedig to beduiden, dat de partij, waaraan zij had
toegegeven, maar zeer weinig talrijk was, en men verzocht
haar het autocratisch beginsel weder in eer to herstellen .
Met vrouwelijke handigheid wist zij dit tot stand to brengen .
Zij riep de beide partij en bij zich ten paleize, en hoorde
het voorstel aan . Er zou over beraadslaagd worden, en
inmiddels hield zij de leden van den Geheimen Raad, aan
wie zij had toegegeven, afgezonderd ten maaltijd, zoodat
deze geen gelegenheid hadden zich met de tegenpartij to
verstaan . Toen later op den dag de vergadering heropend
werd, hadden de voorstanders der autocratie verreweg de

1 04 -overhand, en de hoofden van den Geheimen Raad, worst
D m i t r i G o l i t z y n en de zijnen, moesten zwijgend toezien, hoe de Keizerin de to Mitau door haar geteekende
akte zich brengen liet, en die in hun bijzijn deed verscheuren . De autocratie had gezegevierd .
GOlitZYD
zeide kort daarop : ,De maaltijd was gereed gemaakt, maar
„de gasten wares onwaardig aan to zitten ; ik weet dat ik
,,het slachtoffer zal worden van deze mislul -,te poging . Laat
,,het zoo zijn ; ik heb het voor mijn Vaderland over ; ik
heb niet lang meer to levee, maar deoleneia,
die mij thans
b
,,doen weenen, zullen fang er weenen dan ik ."
Het waren profetische woorden : Golitzyn eindicrde
zijne dagen in de vesting Sleutelbur-, en voor Rusland
brak weldra de tijd der gunstelingen aan, van B i r o n en
de zijuen, waarin men igeen met sPijt zal terug oedacht
n
hebben aan het mislukken van de pogingen van G o I i t z y n 1) .
Het jaar 1730 blijft daardoor een der merkwaardigste
in de geschiedenis van de Staatsinstellingen van Rusland,
en de geest, eenmaal wakker gemaakt, blijft in de geheele
18e eeuw voortwerken . C a t h a r i n a d e T w e e d e, die
met Montesquieu en Beccaria dweepte, en die van
zich zelf getuigde, ,dat ze in haar hart republikeinsch was
,,en het despotisme vc-rafsehuwde, 2) was er op bedacht, toen
eene nieuwe codificatie van de wetten dringend noodig
bleek, op het voorbeeld der Zemski Sobor van 1649, de
verschillen.de klassen der bevolking aan die wetgeving to
laten deelnemen . Doch wat een eeuw to voren zulke
schitterende resultaten had opcreleverd, had nu ten slotte
geen enkel gevolu, omdat de beweging nu uitging van
boven. of en geheel op bureaucratische leest geschoeid
was . Zoo zou die Commissie voor de helft bestaan uit
ambtenaren, door het Gouvernement aan to wijzen, en voor
de wederhelft door de verschillende standee gekozen worden .
Eigenaardig zijn daarbij sommige bepalingeD . De afgevaardigden moesten minstens 25 jaar oud zijn, behalve die van
)I
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1) W . J a k o e s j k i n op . cit . pag . 29 .
2) ,TNIon ^ime a toujours 6tO singulierement r6publicaine", schreef
zij 29 Jan . 1789 aan J . G . Zimmermann .
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het Platte land, die minstens 30 jaar oud en gehuwd
moesten zijn en kinderen hebben . Daar de werkkring der
Commissie lang zou duren, ontvingen de Afgevaardigden
een jaarlijksch presentiegeld ; dock niet voor alien gelij k,
maar verschillend naar hun stand . De vertegenwoordigers
van den Adel ontvingen 400 roebels in het jaar, die der
steden 122 roebels ; al de overigen maar 37 roebels . Verder
werdeu hun verschillende privilegien toeg ekend, waarvan
eenige ons thans eenigzins zonderling toeklinken ; zoo
werden zij voor altijd vrijgesteld van de doodstraf, de pijnbank en van lijfstraffen, en hunne goederen mochten niet
worden verbeurd verklaard . Liepen zij voor het een of
ander misdrijf een vonnis op, dan moest dit eerst aan de
Keizerin worden voorgelegd. Op elk misdrijf tegen een
afgevaardigde, b .v. roof, diefstal, handtastelijkheid, werd de
straf verdubbeld, doch slechts zoolang de Commissie zitting
had ; ook ontving elk vertegenwoordiger een herkenningsteeken, om op de borst to dragen . Ten slotte flog een
eigenaardigheid : Elk die tot afgevaardigde was gekozen,
mocht zij n volxnacht aan een antler overdoen, mits van
den zelfdeu stand.
De deelneming aan de verkiezingen was zeer levendig,
en meestal kwamen bekwame, zaakkundige personen to voorschijn, wier adviezen waarde hadden . De deputaten kwamen
in 1767 bijeen, eerst to Moscou, later in Petersburg, maar
tot een resultaat kwam het niet en toen in den zomer van
het volgende jaar de oorlog met Turkije uitbrak, werd de
Cornmissie naar huis gezonden, zonder dat zij daarn a weder
werd bijeengeroepen . Sommige geschiedschrijvers geven de
schuld van deze mislukking aan den Voorzitter Bib i k o f,
doch de oorzaak zat dieper . C a t h e r i n a, die wel een raadgevend lichaam gewenscht had, beg on wantrouwend to
worden, en vreesde voor haar gezag, waar de m eening der
deskundige mannen meermalen aanzienlijk afweek van die
der Regeering . De Keizerin vreesde lastige kwesties, b .v.
die betreffende de lijfeigenschap, op het tapijt to zien gebracht, en willekeurig maakte zij een eind aan de zaak .
Ret wantrouwen van het oppergezab in de volksvertegen-
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woordiging was, juist als heden ten dage, een beletsel
omm tot een beteren staat van zaken to geraken 1) .
Zooals ik hierboven reeds heb opgemerkt, was de
Zweedsche invloed zeer sterk in Rusland ., vooral in het
begin van de 17e eeuw. Hij deed zich gelden bij alle
plannen, die achtereenvolgens geopperd werden tot wijziging van het Regeeringsstelsel, eerst bij Wolynski,
later bij P a n i n . Eerstgenoemde, een bekwaam en verlicht
man, had reeds onder Pet e r d e n G r o o t e gediend, maar
nadat deze hem eens in het openbaar met zijn wandelstok
had ,gecorrigeerd", omdat de Keizer het ongelukkig verloop van den oorlog met Perzi8 aan diens tekortkomingen
toeschreef, was hij op den achtergrond getreden, tot hij
onder Pet e r's opvolgers weldra een voorname rol speelde
in den strijd tegen het wanbestaur van Biron en den
invloed der Duitschers aan het hof . Doch om niet to uitvoerig to worden, moet ik zijn ,Generaal Project" laten
rusten, dat trouwens geen ander gevolg heeft gehad, dan
dat het er niet weinig heeft toe bijgedragen, omm den auteur
er van op het schavot to brengen. N i kit a P a n i n was
gelukkiger. Hij was zijn loopbaan begonnen in de diplomatic,
gezant to Kopenhagen en later 12 jaren als zoodanig in
Stokholm geweest, waar hij westersche staatsinstellincen
had leeren waardeeren . In 1760 was hij onverwacht naar
Petersburg geroepen en benoemd tot gouverneur over den
j ongen Grootvorst, den lateren Keizer P a u 1 . Uit het werk
van K o b e k 0 2) blijkt welk een invloedrijke positie P a n i n
daardoor verwierf. Toen twee jaren later de G r o o t e C a t h ar i n a door een paleisrevolutie op den troon kwamm en h et,
tot rechtvaardiging van haar gedrag, wenschelijk leek zich
bereid to toonen tot hervormingen, was Pan in de man,
om haar daarbij van raad to dienen . Doch het was der
Keizerin geen ernst, evenmin als het haar later zou wezen
bij de bijeenroeping der Groote Commissie, waarvan ik straks
1) W . J a k o e s j kin op . cit . pag . 46 .
2) D . Kobel-o . Der Casarewitsch Paul Petrowitsch (1754-1796)
Berlin 1886 .

1 0 7 -gesproken heb . P a n i n . moest dus wachten tot 1774,
toen zijn kweekeling meerderjarig werd en met een prinses
van Darmstadt, N a t a I i a , in het huwelij k trad . Er on tkiemde een complot, met de Kroonprinses, P a n i n en zijn
broeder, R e p n i n, Vorstin D a s j k o f en anderen aan het
hoofd en gesteund door enkele leden der hoog e geestelij kheid en officieren, out C a t h a r i n a, die onwettig de kroon
droeg, tot afstand to bewegen, en P a u 1 op den troon to
plaatsen, op voorwaarde dat hij een constitutie zou of kondigen . P a u I was mede in het geheim ; hij onderteekende
zelfs de ontwerp-grondwet van P a n i n . Doch het plan
werd aan de Keizerin verraden, die haar zoon bij zich
ontbood, en hem bittere verwijten deed . Paul werd bang,
en gaf aan zijn Moeder een lijst van de samenzweerders,
die deze ongezien in het vuur wierp ; zij wist trouwens
reeds welke namen op die lijst voorkwamen . C a t h a r i n a
vond het geraden niet met geweld doch met beleid op to
treden ; de hoofdpersonen waren immers haar eigen zoon
en haar schoondochter. Zij bepaalde er zich toe de voornaamste betrokkenen van het hof to verwijderen, ook
Pan i n . ,,Ik heb mijn huis weer schoongemaakt" schreef
C ath arin a, maar intusschen bleven de misstanden en de
willekeur in het staatsbestuur voortbestaan .

P a n i n was reeds 13 jaren overleden, toen zijn leerling
Paul in 1796 den troon besteeg . Maar de kweekeling
had de vrijzinnige denkbeelden. van zijn leermeester niet
overgenomen . Hij kwam aan het bewind onder den druk
van eene voorspelling, die zijne moeder hem eenmaal gedaan
had . Toen zij eens samen over de hransche revolutie
kwamen to spreken, merkte Paul op, dat hij met ziju
soldaten en kanonnen wel gauw de Franschen tot rede
zou weten to brengen, waarop C a t h a r i n a hem toevoebde
,,Vous etes une bete ff roce" . ,Begrij pt ge niet, dat men
„met kanonnen geen ideeen kan bestrijden . Indien ge in
„lien geest wilt regeeren, dan zult ge niet lang aan het
,,bewind blijven !"
Toen P
.-,,u1 dan eindelijk den troon besteeg, na jaren
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lang wachten, na opzettelijk steeds van de staatszaken
verwijderd to zijn gehouden, na gevaar geloopen to hebben
gepasseerd to worden, wilde hij dadelijk en zoo beslist
mogelijk de almacht van zjjn gezag doen gevoelen . Alles
werd veranderd, overhoop gehaald, en moest voortaan geschieden volgens den wil van den nieuwen Keizer . Wat
tjjdgenooten uit die dagen weten to verhalen, doet ons het
schrikbewind van then tijd kennen . Geen minister zelfs
durfde een aanmerl-i-no, maken . Toen een hunner den Keizer
eens op de wet wees, sloeg P a u 1, boos, zich op de borst
en zeide : ,flier is uw wet", R o s t o p t sj i n, nog wel een
gunsteling, bekende later dat geen enkel politiek systeem
denkbaar was bij een vorst, die alles zelf wilde behandelen,
wiens bevelen steeds onmiddellijk moesten worden uitgevoerd, en die geen tegenspraak kon dulden . Zijn eigen
zoon, grootvorst Konstantijn, zeide eeus : ,Mijn vader
,,heeft het gezond verstand den oorlog verklaard, met het
„waste voornemen nimmer meerdaarmedevredetesluiten ."
In 44n woord, Rusland ping op Turkije gelijkenl) .
Het kon niet uitblijve-n, of een Berg elifte ,chaos"
moest bij de ontwikkelde klassen des to inniger den
wensch doen opkomen naar een wijziging in de staatsinstellingen . In de eerste plaats bij den vrijzinnigen kroonprins Alexander, den lateren Keizer Alexander den
E e r s t e. Er is een interessante brief bewaard van A 1 e x a nd e r aan zijn leermeester Laharpe, gedateerd 27 September 1797, die door een der intiemste vrienden van den
Kroonprins, Nowosiltsof, aan hem wend overgebracht .
Alexander begint daarin to zeggen, dat hij L a h a r p e
om raad vraaot : hij wil, tot heil van Rusland, zich tot
taak stellen, aan het- land later eene vrijzinnigee constitutie
to geven . En Alexander acht het noodig die taak to
motiveeren . Hij herinnert L a harp e aan de misbruiken,
die onder Catherina bestonden, en die aldoor toenamen
tegen het einde van haar regeering . Zijn vader, van wien
hij zeer verschoonend ripreekt, ,wilde aanvankelijk alles
1)

W . J a k o e s j kin op. cit . pag . 60 .
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,,te gelijk hervormen, wat de verwarriug nog vermeerderde
,,en den toestand slechts verergerde . Het leger verliest zijn
,,tijd grootendeels op parades . Nergens is een streng uit,,gewerkt plan . Vandaag wordt iets bevolen, wat over
„eenn maand weer zal gewijzigd worden . Kortom mijn vader„land is in een onbeschrijfelijken toestand . Gij kunt oor,,deelen, wat ik zelf lijd ." Vroeger had A l e x a n d e r er
we] eens over gedacht van zijne rechten op den troon afstand to doen, en naar het buitenland to gaan . Doch thans
is hij van gedachte veranderd : „ Indien ik flog eens tot
„den troop g eroepen word, dan wil ik mijn land vrij maken,
,,opdat het niet weder een speelbal worde in de handen
,,van krankzinnigen . Dat zou de beste revolutie zijn, door
,,het wettig gezag tot stand gebracht, dat zou ophouden
,,te bestaan, zoodra de constitutie voltooid was, en de nat ie
,,hare vertegenwoordigers zou hebben .
Dit plan heb ik lang
,,en uitvoerig met mijne naaste vrienden besproken. We zijn
„maar met ons vieren : Nowosilt sof, graaf Stroganof,
,,de jonge Vorst C z art o r y s k i, en ik zelf." En als dan
het land hervormd zou wezen, dan wilde A 1 e x and e r
afstand doen van de kroon, zich ergens terugtrekken, en
het yolk zelf zijn opvolger laten kiezen . En het bleef niet
bij de afspraken met zijne vrienden, zooals Alex a n d e r
die aan L ah a r p e mededeelt . Hij stelde alvast een concept op van een manifest, dat hij bij zijn troonsbestijging
tot ' zijn yolk wilde richten, en waarin hij de zelfde denkbeelden verkondigt . Zijn vader, de Keizer, die de neigin
gen van zijn zoon wel begreep, bepaalde er zich toe om
diens voornaamste vertrouwelingen van hem to verwijderen, .
en hun een werkkring in het buitenland aan to wijzen.
Doch 12 Maart 1801 besteeg Alexander den troon .
-Onmiddellijk riep hij zijne drie vrienden naar Petersburg
bij zich, waarbij zich nog graaf K o t s j o e b e i voegde, en
met den Keizer vormden deze vijf to zamen een comit6, dat
Alex a n d e r het Comite voor het Algemeen Welzijn,
,,Cornite du Salut Public" doopte . Te zamen werd overlegd ..
Vooral S t r o g a n o f deed zich ijverig gelden . Opgevoed
door den Republikein R o m m ; in zijn jeugd ooggetuige en

zelfs eenigszins deelgenoot aan de eerstee gebeurtenissen der
Fransche revolutie, was S t r o g a n o f een praktisch man,
die rekening hield met de omstandigheden, en de hervormingen eerst traps-ewijze wilde invoeren . Hij stelde daarom
voor om to beginnen met het zuiveren van de administratie, en eerst daarna het regeeringssysteemm to wijzigen .
Alexander keurde dit idee wel goed, maar Loch was hij
tegen uitstel van zijue andere plannen . Het viel den
Heeren van het Comite op, hoe weinig orde er heerschte
in de projekten van den Keizer ; aan dezen zelf, hoe edelmoedig en enthousiast hij ook gestemd was, ontging blijkWar het onderling verband tusschen de verschillende maatregelen, die hij beoogde . Het Comite moest dus beginnen
met den Keizer to bewerken, doch het doel werd niet
bereikt . De schuld lag aan het weifelende in het karakter
des Keizers, misschien ten deele ook wel aan ziju geniis
aan vertrouwen . Zoodra het op praktische maatreoelen aankwam, bleef A I e x a n d e r halverwege stilstaan, en bepaalde
hij zich tot halve maatreoelen ; er ontstond iets ,,wazigs en
bekrompens", zooals S t r o a n o f het uitdrukt in een zijner
brieven aan N o w o s i I t s o f 1) . Toch had het Comite groot nut
verricht door de enkele maatregelen, die het tot stand moist to
brengen, maar vooral door den goeden geest, die het overal
wakker riep, nu het Gouvernement zelf daardoor de noodzakelijkheid van hervormigen betoogde . Weldra echter namen
de buitenlandsche aangelegenheden, de onderhandelingen
met N ap ole oil, al de aandacht van Alexander in beslag,
en het Comite zag zijne werkzaamheden geeindigd . Al was
in 1807 door den vrede van Tilsit de oorlog met N a p o I e o , n
gestaakt, Rusland had bovendien toch nog strijd to voeren
tegen Turkije, Oostenrijk en Zweden . In den Zweedschen
oorlog werd Finland veroverd en met het Russische rijk
vereenigd . A I e x a n d e r nam den titel van Grootvorst van
Finland aan, en beloofde plechtig ,de oude instellingen to
bewaren, die aan het land eigen waren ." Hij riep daaro
den landdag to Borgo, bijeen, en trok zelf daarheen one die
1)
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to openen . Men heeft in dit optreden van A 1 e x and e r
politieke berekening gezien, daar de oorlog flog niet uit
was, om het nieuw veroverde land aan zich to verbinden .
Doch het is ontwijfelbaar dat zijn optreden daar geheel in
overeenstemming was met zijne overtuiging, met de politieke
denkbeelden, die hij was toegedaan . „Ik verzeker u", zeide
hij in 1811 tot Generaal Arm f e 1 d t, ,dat deze vorm van
„bestuur mij veel beter bevalt dan de algeheele willekeur,
„die alleen tot basis heeft mijn eigen wil, en in den Vorst
„zulk een volmaaktheid onderstelt, als in geen enkel mensch
,,aanwezig is . Als ik mij hier, in Finland, vergis, is het
„mijn eigen schuld, want ik kan alle noodige inlichtingen
,,verkrijgen ; daar ginds, in Rusland, ben ik omringd door
,,onzekerheid en bijna altijd door gewoonten, die in de
,,plaats zijn getreden van de wetten" 1) .
De naaste medewerker van A 1 e x and e r in de Finsche
zaken was S p e r a n ski, de zoo bekende staatsman . In
1772 geboren als noon van een geestelijke, was hij op 25j arigen leeftij d in den staatsdienst getreden, en had door
zijne buitengewone talenten al ras de aandacht getrokken .
Reeds in het begin van A 1 e x and e r' s regeering behoorde
.hij tot de hoogste ambtenaren, en kort daarop werd hij
benoemd tot Staats-secretaris, die altijd persoonlijk tot den
Keizer toegang had, waardoor hij grooten invloed kon uitoefenen . Niet to verwonderen was het daarom, dat aan
S p e r a n ski de opdracht werd verstrekt, voor Rusland het
plan van eene Constitutie to ontwerpeu . Reeds vroeger had
R o s e n k a m p f, die in de Commissie voor de Wetgeving
zitting had, eene dergelijke opdracht gekregen en zijn
arbeid, die hij ,Kader voor eene Constitutie" noemde, werd
in handers gesteld van den ons bekenden Now o s i 1 t s o f en
C z art o r y ski, om daarop voort to werken . De oorlog
met N a p o l e o n deed het plan voorloopig rusten . Op de
bijeenkomst to Tilsit volgde die to Erfurt, waarop A 1 e x a nd e r S per a n ski had medegenomen, en men verhaalt dat
N a p o l e o n verrukt was over den geest en de begaafdheden
1)
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1112 -van den Russischen Staats-secretaris . De refs naar het
buitenland bracht dezen nog in nadere betrekking tot zijn
Vorst ; gemee-n-schappelijke waarnemingeD omtrent de eigenaardiorn, heden van het West- Europeesche leven, omtrent de
werking aldaar der verschillende staatsinstellingen, maakten
dat beiden dikwijls van gedachten wisselden over politieke
onderwerpen en over de toestanden in Rusland . Waarschijnlijk kort na de bijeenkomst to Erfurt in 1808, kreeg
S per a n s k i de rechtstreeksche opdracht, het plan voor
een constitutie to ontwerpen . Hem werden de vroegere
outwerpen van 1804 van N o wosiltsof en Cl zartorysk i
ter hand gesteld . Daardoor kwamm de arbeid van S p e r a n s k i
in rechtstreeks verband, zoowel in principe als feitelijk,
met de plannen uit de eerste regeeringsjaren van A 1 e x a n d e r en met den arbeid van het Comit4 van het Algemeen Welzijn van 1801 af, en de Keizer bleef aanhoudend
belangstelling toonen en deelnemen aan then arbeid .
S p e ran s k i met zijne schitterende begaafdheden, verstond
het omm een vasten vorm to geven aan de dikwijls onbestemde denkbeelden van Alexander, en voltooide in
1809 zijn beroemd geworden Plan van eene algeheele hervorming van het Staatsbestuur . Het stuk is later in het
licht verscheneu en meermalen herdrukt, o .a. in het afgeloopen jaar, met eenige andere opstellen en toelichtingen
van den beroemden staatsman, door het Russische Tijdschrift Roesskaja Mysl, de Russische Idee . Spera nski
rustte echter niet na voltooiing van dit project . In 1810
werd, als begin van uitvoering, de Rijksraad hervormd, en
Speran ski schreef in zijn rapport : ,Als de Hemel al
,,deze pogingen zegent, dan neemt Rusland in hdt volgende
,,jaar, op het einde van de eerste 10 jaren Uwer Regeering,
r3
Z5
,,een geheel nieuw aanzien aan, en wordt alzijdig hervormd" 1) .
Doch het zou anders loopen . In 1812 ondernam N a p o 1 e o n
zijn tocht tegen Rusland en S per a n ski viel in ongenade,
op valsche beschuldiging van hoogverraad . Hij moest
Petersburg verlaten, en werd naar Perm verbannen .
1)
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A l e x a n d e r I was altij d een groot vriend van de
Polen geweest ; hij had de handelwijze van zijn grootmoeder
C a t h a r i n a tegen de Republiek steeds afgekeurd, en in
zijn jeugd had bij met zijn vriend Adam C z a r t o r y s k i
plannen beraamd voor het herstel van Polen . De tijdsomstandigheden gaven hem gelegenheid zijn plan grootendeels ten uitvoer to brengen .
In 18t5, op het Weener Congres, werd tusschen Rusland,
Pruisen en Oostenrijk een overeenkomst gesloten betreffende
de Poolsche taken . Rusland kreeg daarbij het grootste
deel van het voormalige Hertog dom Warschau. Doch
tevens werd door de Verbondenen bepaald, dat de Polen
volksvertegenwoordiging en nationale instellingen zouden
hebben, zooals elk der drie partijen het meest geschikt zou
achten . Krachtens deze overeenkomst schonk A l e x a n d e r
aan Polen eene Constitutie . Een plan daartoe, door de
Maguaten opgemaakt, werd door den Keizer niet goedgekeurd, omdat hij het to aristocratisch vond, en hij droeg
aan een commissie op een ander plan to ontwerpen . Toen
A l e x a n d e r, op zijn terugreis naar Rusland door Warschau
kwam, onderteekende hij de Poolsche Constitutie, die g edeeltelijk steunde op de vroegere van het Hertogdom
Warschau en ten deele to vergelij ken was met het charter
van L o d e w ij k XVIII . De tijdsomstandigheden in aanmerking genomen, kon men deze grondwet liberaal noemen .
De eerste Rij ksdag kwam in het begin van 1818 to
Warschau bijeen . A l e x a n d e r opende diem persoonlijk met
een rede in de Fransche taal . Een maand daarna was de
Keizer weder bij de sluicing tegenwoordig, en hij hield
opnieuw een rede . Ret Parlement had een der regeerin .gsvoorstellen verworpen, en nu zegt A 1 e x a n d e r, dat dit
besluit hem aangenaam is, cmdat hij daarin het bewijs ziet
van onaf hankelijkheid van oordeel, ten beste van het land .
Tevens zinspeelt hij op zijn voornemen, o .m deze instellingen
ook tot de overige deelen van zijn. Rijk uit to breiden, en
dus ook aan Rusland een Constitutie to schenken . Toen
deze Warschausche redevoeringen in Rusland bekend werden,
maakten zij daar een geweldigen indruk . Men begreep dat

wat aan de grenslanden, Finland, Polen, geschonken was,
Met langer aan het stamland geweigerd kon worden . Doch
ook de voorstanders van de oude orde van zaken lieten
zich hooren. Hun woordvoerder K a r a m z i n schreef aan
zijn vriend D m i t r i e f : ,Die Warschatische nieuwigheden
,,werken stem: op het gemoed van onze jongelingschap .
,,Zij droomen en spreken van niets anders dan van eene
,,constitutie . Zij beginnen er zelfs al over to schryven! 1 )
In die dagen resideerde to Warschau, als vertegenwoordiger van het Russische gouvernement, de ons van
vroeger wel bekeude Nowosilt sof . Onder hem diende
vorst Wj a z e m s k i en deze kreeg de opdracht de Poolsche
constitutie en d e troonrede van Alexander in het Russisch to vertalen. Kort daarop belastte Alexander
N o w o s i 1 t s o f zelf een plan van een constitutie voor Rusland to ontwerpen ; deze werd daarin bijuestaan door den
Franschen jurist Deschamps, en Wjazemsk-i moest
een Russische redactie opstellen . Hot resultaat van dozen
arbeid was de Gosoedarstwennaja Oestawnqja Gramota, het
Constitutioneel Charter voor bet Russische Rift, dat in
1818 reeds gereed kwam . Vergelijkt men dit plan met de
Poolsche constitutie eu met het project van Speranski,
dat ziet men, dat het vooral aan eerstgenoemde veel ontleend heeft, maar dat het toch bij deze beiden achter
staat . Even als bij Speranski, is de volksvertegenwoordiging Been raadgevend orgaan, maar neemt zij deel
aan de wetgevende macht, maar tevens zijn al de rechten
der volks -verteuenwoordiging, zoowel bij bet behandelen van
wette.D, als bij bet budgetrecht en de contr6le bij No w 0silt s of veel beperkter en minder juist omschreven . Nog
grooter is bet verschil, bij de beide projecten, in de organisatie der vertegenwoordiging .
Bij S p0 r an ski is de census lager dan bij Nowo siltsof ; de verkiezingen hebben niet volgens standen
pla.ats ; de boeren hebben er deel aan . Bij No w o silts of
rusten de verkiezingen op het principe van standen, en de
1)
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boeren hebben er in bet geheel geen deel aan . In dit
opzicht staat bet plan van N o w o s i 1 t s o f zelfs nog onder
bet systeem van de commissie van C a t h a r i n a d e G r o o t e .
Maar waardoor bet project van N o w o s i 1 t s o f zich bij zonder
ongunstig onderscheidt, is de bepaling, door hem er in
gebracht, die bet idee en de beteekenis van een volksvertegenwoordig'inq verlamt, to weten : de kiezers kiezen geen
vertegenwoordigers, maar slechts candidates, waaruit de
Regeering twee derden of de helft als vertegenwoordigers
aanwees.
Maar in Mn opzicht komt aan N o w o s i Its o f groote
lof toe . Indien S p e r a n ski de verdienste heeft, dat hij
een volledig systeem van zelf bestuur geeft door alle rang en
heen, dan ging N o v o silts o f in dit opzicht nog verder ;
volgens zijn plan wordt Rusland in groote afdeelingen,
stadhouderschappen, verdeeld, die ieder hun eigen wetgevende vertegenwoordiging hebben . Hierdoor werd bet
voor Rusland uit een historisch en ethnographisch oogpunt
zoo belangrijke principe van een federatief bewind ingewijd .
Uit de papieren van W j a z e m ski weten wij dat
Now o s i 1 t s o f' s plan in 1819 den Keizer to Petersburg in
handen was ; Alexander beloofde aan W j a z e m s k i om
hot inede naar Warschau to nemen, en zijne opmerkingen
aan N o w o silts o f mede to deelen . Hij was bereid de
zaak tot een goed einde to brengen, maar de ledig e schatkist zou voor bet oogenblik wel een beletsel zijn voor de
uitvoering . En even als met de vroegere plannen is bet
ook met dit plan gegaan . Het bleef onuitgevoerd . In
plaats van eene constitutie, kreeg Rusland de heerschappij
van A r a k t s j e j e f en de beruchte milita ire kolonien 1).
Vraagt men naar de oorzaak van deze mislukking, dan
is deze in de eerste plaats to wijten aan bet wispelturige
in bet karakter van A 1 e x a n d e r, en aan zijne wisselende
inzichten . Hij was de stichter geworden van bet H e i 1 i g
V e r bond, en toen hij i u October 1820 naar het Congres to
T r o p p a u, later to I4 a i b a c h trok, waar de oproerige bewe1)
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gingen in Zuid-Europa ter sprake werden gebracht, kwam
hij onder den invloed van M e t t e r n i c h, die van alle vrijzinnige begin selen afkeerig was . Teleurgesteldd in zijue
verwachtingen or in Europa overal als de redder der
volkeren op to treden, trok hij zich meer en meer in eenzaamheid terug, en kwam oDder den inystieken invloed
van mevrouw d e K r ii d e n e r. De her vormin (),splau -nen voor
Rusland werden niet meer ter hand genomen .
Toch heeft het plan van N o w o silt s o f nut gehad,
omdat het den geest levendig hield, en de beginselen, er
in uitgesproken, bleven nawerken . Toen in 1831, tijdens
den Poolschen opstand, het Tijdelijk Poolsche Bewind onder
de papieren van N o w o silt s o f het plan van zijne constitutie vond, en dit liet drukken, werd Keizer N i c o l a a s,
op het bericht er van, zeer ontstemd . Hij kwam het to
hooren na den val van Warschau, en schreef aan den
bevelhebber van het Rassische leger, Paskjewitsj : ,Tlet
,,drukken van dit stuk is een hooost onaancrename zaak ;
"Onder 100 van ooze officieren, die het lezen zullen, zallen
,,er 90 zijn, die er 9-leen notitie van nemen, maar allicht
,JO houden het in hula geheugen, denken er over na en
.,,vergeten het niet . Dit verontrust mij het meest ."
De Keizer beval om alle exemplaren, die men kon
machtig worden, op to koopen . Op die wijze werden 1578
exemplaren voor den dag gehaald, en naar Moscou opgezonden, waar toen ten tijde Nicolaas verblijf hield, en
tevens werd hem daar het oorsproukelift- handsebrift overhandigd, waarnaar de gedrukte uitgave vervaardigd was .
Hot lot van deze overgezonden exemplaren was to voorzien . De Adjtidant-Geueraal Adl.erberg schreef aan
den Commandant van Moscou, dat aan hun beiden was
opgedragen door verbranding 1578 exemplaren to vernietigen van ,zeker werk, waarvan, om ziju inhoud, de ver,,spreiding niet kon worden toegestaan" . Zoo durfde dus
A dl orb erg aau den ouden Konimandaut zelfs den naam
van dit cevaarlijk werk niet noemen . Later rapporteerde
hij, dat 2 verze-elde
kisten, irthoudende 1578 exemplaren
b

van de ,zoogenaamde russische constitutie" op het plein van
het Arsenaal waren verbrand .
1-let handschrift echter werd in het Staatsarchief to
Petersburg geplaatst . Herhaaldelij k is het uitgegeven, in
1837 in de Portfolio en later to Parijs . De Russische tekst
verscheen het eerst in 1880 to Londen, later meermalen
ook in Rusland zelf ; een volledig afschrift van de Russische en Fransche redacties is in 1903 door Prof. T h .
S c h i e m a n n to Berliju uitgegeven, en later door een
Nederlandsch jurist, den beer A . N. S p e y e r, ook een vertaling in het Hollandsch .
De invloed der West-Europeesche denkbeelden deed
zich in Ru sland echter voortdurend meer en meer gelden,
naar mate beide deelen van Europa meer en meer met
elkander over en weer in aanraking kwamen . Kennismaking
met buitenlandsche litteratuur en reizen in het buitenland
waren een dier wegen van verstandhouding . Maar vooral
groot was de invloed, tijdens de Fransche revolutie, door
de emigranten .

De

eerste emigranten waren wel is waar

legitim isten, volbloed aar.~hangers van het an cien-regime,
maar, naar mate de gebeurtenissen in Frankrijk voorwaarts
schreden, werden zij opgevolgd door republikeinen, manners
zelfs van de uiterste richtingen . En al die personen vonden
ook in Rusland opname ; vooral als leermeesters oefenden
zij een grooten invloed uit op de jeugd . Het is b .v . een
bekend feit dat in het Lyceum to Tsarsko j e Selo bij Petersburg de eigen broeder van Mar a t als leeraar in de Fransche taal werd aangesteld, en dat hij niet naliet den Ami
du Peuple behoorlijk to prijzen en to verheffen 1 ) .
Een andere belangrijke factor waren de tochten der
Russische legers naar West-Europa in het begin der 19e
eeuw. Niet maar enkele personen, maar honderdduizenden
uit verschillende standee, ook de laagste, der ma .atscb appij,
kwamen nu in aanraking met nieuwere den kbeelden, en
dit bleef nawerken .
1)
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Toen A l e x and e r in zijne laatste regeeringsjaren zijn
vroeger vrijzinnig streven verloochende, ontstonden er een
aantal geheime genootschappen, waaraan vooral jonge officieren deel hadden, en die zich sterk met de binnenlandsche
politiek bezig hielden . Ook zij dachten aan eene constitutie,
en er zijn verschillende plannen bekend geworden . Het
voornaamste, meest uitgewerkte, was wel dat van N i k i t a
M o e r a w j e f 1) . Toen in 1825 N i c o l a a s, in plaats van
zijn broeder, op den troop kwam, leidde dit tot een opstand,
het bekende oproer van 14 December, waarnaar de deelnemers in de Russische geschiedenis den naam van Dekabristen ontvingen .
Het is bekend, dat deze opstand tot niets leidde, en
dat integendeel een nieuwe periode van willekeur en tirannie
aanbrak, die de geheele regeering van N i c o l a a s voort'duurde, en hem, ironisch, den bijnaam van den ,onvergetelij ke",
verschafte . De Krimoorlog bracht al het hachelijke van
den ellendiaen toestand aan het licht, en de Keizer moest
op zijn sterf bed aan zijn zoon A l e x a n d e r bekennen, dat
hij zich vergist had, en zijn doel niet had bereikt . Zijn
opvolger vatte het hervormingswerk ernstig op ; de afschaffing der lijfeig enschap, nu 45 jaren geleden, de daarop
gevolgde verbetering in het rechtswezen, en de inrichting
der plaatselijke besturen, in de steden en in de zemstwo's,
zijn ons alien bekend, en hebben aan A 1 e x and e r II
terecht den eernaam verschaft van den Tsaar-Bevrijder .
Doch wij weten ook, hoe al spoedig de reactie weder de
overhand kreeg, en de goede weg verlaten werd . Onder
den indruk van de algemeene ontevredenheid in het land,
en van de aanslagen der Nihilisten, gaf de Keizer in 1881 aan
zijn Minister van Binnenlandsche Zaken, L o r i s-M e l i k o f,
last eenn constitutie to ontwerpen . Hoewel zeer weinig
omvattende, en meer van een raadgevend dan van een
wetgevend karakter, werd het plan door den Tsaar onderteekend en het zou in de eerste dagen van Maart worden
afgekondigd
de Tsaar wilde namelijk niet, dat die
1) W . J a k o e s j kin op . cit . pag. 131 en vv .

afkondiging samen viel met het herdenken van zijn 25-jarige
troonsbestijging
toen A l e x a n d e r op 1 Maart het
slachtoffer werd van een aanslag der Nihilisten . De ,,Constitutie" werd dus niet afgekondigd . L o r i s - M e l i k o f
bood zijn plan echter aan den opvolger A 1 e x a n d e r I I I
aan, in een rapport van den hen Maart . Aauvankelijk
scheen de Keizer er mede tevreden ; hij teekende op het
rapport aan : ,Zeer goed samengesteld", maar de oppositie
deed zich gelden . Den Ben Maart zou het plan definitief
in den Rijksraad onderzocht worden . Het verslag van die
zitting is eerst dezer dagen publiek geworden. Karakteristiek
was daarbij de houding van den Opper-Procureur der
Synode, P o b j e d o n o s t s e f. Hij voer hevig uit tegen
het plan en tegen alle vrijzinnige instellingen . Te vergeefs
wees de liberaal-gezinde Minister M i l j o e tin er op, dat
het buitenland reeds met deze hervormingsplannen in kennis
was gesteld, en er veel sympathie voor gevoelde . En toen
viel Alexander III hem in de rede met een merkwaardige mededeeling : „ ja, maar Keizer W i 1 h e l m , toen hij
hoorde dat mijn vader een constitutie wilde geven, smeekte
hem in eon eigenhandigen brief, dit niet to doen ; en
indien de zaak niet langer was tegen to houden, dan Loch
zoo min mogelijk toe to staan ; aan de vertegenwoordiging
zoo min mogelijk invloed to schenken, en de macht aan
het gouvernement to houden" 1) . Met die opmerking van
den nieuwen Keizer was het lot van de voordracht beslist ;
de liberale leden, M i l j o e t i n en A b a z a, Minister van
Financien, namen hun ontslag, wat daags to voren L o r i s M e l i k o f reeds gedaan had, en Rusland bleef nog een
kwarteeuw lang een absolute monarchie.
Het historisch overzicht, dat ik getracht heb zoo beknopt mogelijk to geven van de pogingen, om aan Rusland
een volksvertegenwoordiging to schenken, loopt over meer
dan Brie eeuwen. Laat mij kortelings het resultaat hier
bij een vatten .
1) Het verslag van de zitting van den Rijksraad van 8 Maart 1881
is dezer dagen voor het eerst wereld'kundig gemaakt in het eerste nummer
van het nieuwe Tijdschrift Byloje, het Verleden,
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In het Moscousche tijdvak waren de Lauddagen werkelijk vertegenwoordigers des yolks in de wetgeving en in
bet bestuur . Het karakter van die Landelij lee Vergaderingen wij zigt zich wel naar omstandigheden, maar in den
bloeitijd van hun bestaan, hadden zij groote beteekenis, en
de voorschriften en bepalingen, die van hen uitgingen, waren
een belangrijke factor in bet Russische leven .
Uit de Zemski Sobor's had zich een behoorlijk stelsel
van volksverteg enwoordiging kunnen ontwikkelen ; maar,
in plaats daarvan, verliezen zij door verschillende oorzaken
hunne beteekenis in de tweede helft der 17e eeuw, en ten
slotte verdwijnen zij van bet tooneel . Maar na hun val,
nadat aan de vertegenwoordigers van bet yolk de weg
was afgesneden om deel to nemen aau de regeeringszaken,
zien wij in de Russische geschiedenis twee karakteristieke
verschijnselen, die zich blijven vertoonen den geheelen tijd
door, then wij nu behandeld hebben . Aan den eenen leant
voelt de Regeering, dat zij, voor een geregelden gang van
taken, bet niet stellen kan zonder deelneming en steun
van de geheele maatschappij, en zij zoekt daaraan to gemoet
to komen door allerlei surrogaten, die volslagen rnislukken ;
aan den anderen kant probeert zij soms werkelijk volksvertegenwoordigers bijeen to roepen, of maatregelen in die
richting to nemen ; wij zagen, dat die plannen zeer dicht
bij hunne verwezenlijking waren onder A l e x and e r I en
onder A l e x a n d e r I I . Tevens zagen wij, dat ook van
den kant der maatschappij voortdurend hervormingsplannen .
werden voorgesteld, die ook soms bijna tot vervulling
kwamen, zooals b .v. in 1730 of in 1825. Over dat tijdsverloop vinden wij twee constituties, goedgekeurd en door
den Vorst onderteekend :
de „condition" van Anna
I wan o wn a, en de ,constitutie" van 1881 .
Een karakteristiek verschijnsel van de geheele Russische
geschiedenis zijn dus die nu eens zwakkere, dan weder
sterkere pogingen van Staat en Maatschappij om hot
staatsbestuur to wijzigen en to hervormen 1) .
1) W . J a k o e s j k i n op cit . Pag . 129 .

Keeren wij dus tot ons uitgangspunt terug, dan zien
wij dat de vrijzinnige beweging, die op het oogenblik
Rusland bezig houdt, niet is iets spontaans of iets van
buiten opgedrongen, maar dat zij het uitvloeisel is van een
streven van minstens drie eeuwen . Het kwam mij voor,
dat het daarom de moeite waard was, zij het ook zoo beknopt mogelijk, dat streven aan een historisch onderzoek
to onderwerpen.
Leiden, 24 Mei 1906 .

VERZEN
DOOR

EDWARD B. KOSTER .

NACHT .
Ik hoor het zachte ruischen van de zee,
Mijn zinnen gaan in eev'ne vloeiing mee .
De vuurbaak werpt zij n wiss'lend redding ssein,
De regen sij pelt hoorloos-stil en fi.j n .
Een boerenhoeve schemerlicht van ver,
Kalm-brandend als ter kim een rosse ster .
De boornen met hun spichtig aergetwij g
Staan droef en huiploos in het groot gezwijg .
Alleen het plechtig ruischen van de zee,
Mijn zinnen gaan in rust'ge vloeiYug mee.

MUZE .
Rarely, rarely comest thou,
Spirit of delight !
SHELLEY .

Stil-heil'ge Muze, die mijn brandend hoofd
Bedauwt met heerlijk-rustige gedachten,
Mijn zinnen opent voor het diepste smachten
Naar schoonheid, die mij hooger heil belooft ;
Gij, die mij aan het aldagszijn ontrooft,
En liefd'rij k wekt de diep-verborg'ne krachten
Die in mij sliepen, dagen lang en nachten,
Mijn hevige onrust voor een wijle dooft ; --

Wees mij gegroet, nu gij komt aangetreden
In hooge, blanke pracht, met plecht'ge schreden,
Op 't stroomend haar een blanke bloemenkroon .
Dank, dank, voor 't stil aanschouwen van uw schoon,
Gij wekt in mij het lang-ontbeerd verlangen,
Gij doet ontbloeien lang-verborg'ne zangen !

POST FESTUM
(Mozartiana) .
DOOR

Dr . J. D H JON G .

Men moot van zijn naasten steeds het beste trachten
to gelooven . Ware dat niet mijn stelregel, ik zou geneigd
zijn de redactie van dit tijdschrift, die mij verzocht iets
over Mozart to schrijven, verdenken van een verfijnde
wraakoefening voor mijn lang stilzwijgen .
Over M o z art schrijven, nu zijn honderdvijftigste geboortedag pas een ware literatuur van brochures, essays en
feuilletons heeft doen geboren worden! Wat blijft er daar
nog to doen over? Een statistiek samenstellen van de
plechtigheden ter eere van des meesters nagedachtenis, van
de feestvoorstellingen en feestconcerten? Ik denk dat de
redactie iets anders bedoelde en zulk een taak zou mij
weinig hebben toegelachen . De opdracht zelf, hoe gevaarlijk ook, iachte mij w6l toe . Want Mozart is een mijner
Goden, en ik kon het niet van mij verkrijgen die niet to
aanvaarden . En zoo, kom ik dan, lang post festum, bescheidenlijk nog een tuiltje voegen bij de reusachtige
kransen en bloemstukken, die uit geheel Europa werden
aangedragen ad majorem gloriam van den goddelijken
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moeten beginn en met van mij zelf to spreken .
Zoo ik een Mozartiaan ben geworden dan is het niet
door den invloed van anderen . De onderwijzeres die mij
de wereld der tonen inleidde en met wier pianistische bekwaamheid het al even goed gesteld was als met haar
muzikale ontwikkeling in het algemeen nog kan ik, na
zooveel jaren, het Coeval verwenschen dat mij in zulke
handen deed vallen sprak den naam M o z art uit, evenals dien van S c h u b e r t, als waren zij aan de Seine geboren (dus M o z a r en S c h u b 6 r) en haar begrip van
beiden was dienovereenkomstig . Ik groeide op in een omgeving, waarin Fransche opera's schering en inslag waren .
Als knaapje herinner ik mij door mijn moeder met Fransche
opera-aria's in slaap to zijn gezongen en mijn vader floot
Fransche opera-wijzen voor en na, onder het werken . Jong
reeds hoorde ik zelf Fransche opera's, waarvan velen reeds
vergeten zijn (b .v . Lestocq van A u b e r), en ik meen ook
Lohengrin en Don Juan het eerst in het Fransch to hebben
gehoord . De kennismaking met het klavieruittreksel van
Don Juan had mij alvast een groote teleurstelling bereid .
Was dat nu het wereldberoemde werk waarvan de menschen,
van verrukking de oogen verdraaiend, spraken ? Ik begreep
het niet en eerst veel later zou het ware licht voor mij
opgaan.
Inmiddels leerde ik M o z arts klavierwerken kennen
de sonate met de variaties, die de Rotterdamsche pianist
S i k e m e i e r treffend vergeleek bij een ruiker van meibloemen, het bekoorlijke thema met variaties voor vierhandig klavier enz . En toen ik technisch rijpte, verdiepte
ik mij in de klavierconcerten . Een er van, dat in C--moll,
viel zoo in mijn smaak, dat, toen ik als Leidsch student werd
uitgenoodigd op een gewoon concert van Sempre Crescendo
to spelen, ik het Allegro daarvau tot eerste nummer koos 1) .
W e t r e n R dirigeerde het orkest en tusschen hem en mij
1) Als tweede speelde ik de groote Polonaise van Chopin, opus 53 .
Op dien leeftijd : ,on ne se doute de rien ."
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bestond niet veel sympathie. Ik vond hem beneden zijn
toenmaals enorme reputatie als dirigent en als musicus
over bet geheel, en hij gevoelde dat . Nu ik aan hem was
overgeleverd, maakte hij bet mij niet gemakkelijk en daar
het mijn eerste optreden was in een grooter kring, en met
orkest, speelden de zenuwen mij, die toch van nature niet
zonder durf was, een beetje parten . Maar bij alle emotie
was de indruk overheerschend, ja ze is nu nog in mijn herinnering levendig, van de bijzondere schoonheid van M o z art s
instrumentatie . Die weinige houten blazers hadden een
enorme werking op mijn zeer ontvankelijk gemoed ; toen
kon ik mij echter nog geen rekenschap geven van de oorzaak er van.
Zoo groeide ik op tot een Mozartia an en ik bleef bet
in een tijd toen bet geen aanbeveling was bet to zijn . Toen
er zelfs eenige moed toe noodig was voor M o z art op to
komen, then men verouderd en aftandsch begon to vinden .
Hoe dikwijls werd er niet in kleinen kring de draak gestoken met mijnn vereering voor M o z art ! En ben ik niet
later in een lijvig boekdeel --- de schrijver er van is nu al
lang ter ziele
er om aangevallen ? Ik had in Bet
Vaderland geschreven, dat het Larghetto van het klarinetkwintet mij tot tranen toe had geroerd, en voor die bekentenis moest ik nu aan den spot van heel het land
worden prijsgegeven .
Noch spot, noch goedige plagerijen evenwel konden
mij aan bet wankelen brengen . En zelfs gebrekkige uitvoeringen van M o z a r t s werken en deze werden helaas
steeds menig vuldig er
vermochten dat niet . Meer en meer
verdween Mozart trouwens van de programma's. Voor
het jongere geslacht begon hij bijkans een naam to worden
en toen de Duitsche opera to Rotterdam ophield to bestaan
werd het nog erger . Met bezorgdheid en wrevel zag ik
hoe de altaren van mijn Godheid verlaten werden . Alles voor
Wagner, voor Mozart niets . En werd een symphonic
of ouverture van den meester gespeeld, dan werd die met
onverschilligheid aaugehoord en met een flauw applaus
begroet . Toch kon, wilde ik niet gelooven dat Mozart
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zou kunnen verdwijnen . Er moest een reactie komen van
de nieuw-Duitsche richting en haar epigonen . En zij
kwam, in den beginne schuchter, gaandeweg moediger het
hoofd opstekend, en zich over zeer verschillende kringen
uitstrekkend . Na door het muziekdrama van Wagner
to zijn opgezweept en door de rnoderne programmuziek to
zijn geprikkeld, snakte men naar iets rustigers en eenvoudigers. G 1 u c k en M o z art werden de leuzen van alien,
bij wie die wensch luider begon to spreken . Salzburg werd
het doel van veler pelgrimage . Men begon to snuffelen in
den rijken schat van den armen meester, ontdekte allerlei
kostbaarheden en nu was het een wedij ver, wie er het
eerst mee voor den dag zou komen . Merkwaardig is het
dat juist onder de W a g n e r -vrienden en in een W a g n e rcentrum als Miinchen de beweging ten gunste van M o z a r t
zich zoo krachtig deed gevoelen . Professioneele W a g n e r dirigenten rekenden het zich tot een eer, vonden het pikant
Mozart to bescherm en en to Munchen werdenn de opera's
van M o z art met zorgvuldig herziene teksten in een geheel
nieuwe omlijsting tot nieuw leven gewekt . En HH a n s
Richter sprak het gevleugelde woord : ,Der M o z a r t
hat noch eine Zukunft" . En de jaren lang verwaarloosde
vioolconcerten begonnen weer de ronde to doen door de
wereld : vier van de zes althans . En men herinnerde zich
nu ook weer dat M o z art klavierconcerten had geschreven,
waaronder een vij f- of zestal (geheel of gedeeltelij k) meesterwerken . En van zijn vioolsonates werden er vier of vijf
de vertolking in het openbaar door groote virtuozen waardig
gekeurd. En men verwonderde er zich niet over dat een
R i s 1 e r het waagde in het openbaar een der klaviersonates
to spelen (ooze C o e n r a a d B o s deed hetzelfde to Londen
o.a.). Zoo wies de M o z a r t-cultus en werd de Mozart gemeente talrijker en toes de groote dag aanbrak, de dag
waarop v6or honderdvijftig jaren de groote man was geboren, werd die voor de geheele muzikale wereld een
feestdag . Algemeen was het besef levendig, dat met M o z a r t
aan de menschheid een onvergelijkelijke, onvergankelijke
schat was geschonken, dat men then geruimen tijd niet
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genoeg had gewaardeerd en dat men een schuld jegens zijn
nagedachtenis had of to doen .

Het spreekt wel van zelf dat dit afdoen van een
schuld, dat goedmaken van een verzuim niet overal op de
beste wijze geschiedde, en dat hierbij oak menigmaal de
maat werd overschreden . Zooals ooze maatschappij thans
is in gericht, kan het niet anders of snobism e maakt zich
van alles meester. Nergens tiert het weliger dan in de
wereld der kunst . M o z art was de man van den dag en
het was dus „de bon ton", al was het maar voor een poos,
met hem to dwepen . Zoo zag de echte M o z art -gemeente
zich vermeerderd en versterkt (?) door talrijke aanbidders,
die den grooten man tevoren nauwelijks de aandacht waardig
hadden gekeurd . Kwaad kon dat echter in geen geval,
want zeker zijn er onder die neophyten velen in waarheid
voorgoed tot M o z art s kunst bekeerd en bekeerd gebleven . Het kon niet anders of het hooren van werken
van Mozart, die men lang had moeten ontberen, en
die voor de jongeren geheel nieuw waren, moest voor
menigeen min of meer een openbaring zijn . Voor mij zelf
was dat bij v. de hernieuwde kennismaking met Die Entfiuhrung aus dean Serail . Ik had die opera in heel wat jaren
niet gehoord en vreesde voor een teleurstelling . Ik had
zelfs mijn gewone lezers gewaarschuwd hun verwachtingen
niet to hoog to spannen, daar het een werk uit M o z art s
jonge jaren gold . Hoe volkomen werd mijn vrees beschaamd,
hoe frisch klonk deze muziek ! Was er iemaud, die niet door
B 1 o n d c h en's vroolijkheid werd aan gestoken ? Wie kon
ongevoelig blijven voor de schoonheid van B e 1 m o n t e' s
zangen, of onverschillig voor 0 s m i n s grim mig-komischen
humor ? En toen E nl i l i e H e r z o g het coloratuur-vuurwerk
van C o n s t a n z e afstak, toen ging misschien voor menigeen
een licht op . Ja, het wits mogelijk zangversieringen met
dramatische uitdrukking to verbinden, mits, nu ja, nuts
men de techniek van Mozart meester was en meer was
dan een gedresseerde zangvogel 1).
1)

Indertijd werd het denkbeeld geopperd, de aria's van de Koningin

1.29
Nu de M o z a r t-dag en tot het verleden behooren, het
koor der lofredenaars is verstomd en alles weer tot de
gewone orde is teruggekeerd, is het misschien niet overbodig de vraag to overwegen, of er een blijvend gewin is
to verwachten van den tijdelijk verlevendigden M o z a r tcultus. Ik geloof „ja", maar men moet zich geen illusies
maken . Want zangeressen als E m i l i e H e r z o g (en laat
ik hier noemen L i l l i L e h m a n n), die den waren M o z a r tstijl hebben en daarbij temperament, zijn uitzonderingen in
onzen tijd . Het muziekdrama heeft de zangkunst in andere
banen gedreven tot zelfs in de concertzaal, in het lied . En
evenals het betrekkelijk gemakkelijker is voor een modern
orkest, wanneer de gegevens daar zijn, een ingewikkeld
symphonisch gedicht uit to voeren dan een eenvoudige
klassieke symphonie, zoo zien zangers en zangeressen thans
rneer op tegen een aria van M o z art, dan tegen een voordracht uit Der Ring des Nibelungen, of uit Tristan and Isolde .
Daargelaten nog dat de tradities zijn verloren gegaan,
stellen de opera's van M o z art inderdaad eischen, waartegen slecb is enkelen zijn opgewassen . Het is niet onxnogelijk dat er verbetering komt, maar dan moet het
onderwij s aan de conservatoria daarop gericht worden, en
zal het ook noodig zijn de jeugdige stemmen langer to
oefenen, dan met den tegenwoordigen haast om zich in het
openbaar to doen hooren vereenigbaar is .
Bij gelegenheid van het M o z a r t-jubile hebben twee
catagorieen van geestdriftigen de leuzen doen hooren : Terug
tot Mozart! en Meer Mozart! Van een onvervalschten,
onverdachten Mozartiaan als de schrijver dezer bladzijden,
der Nacht uit Die Zauber f Tote van de halsbrekende versieringen to ontdoen .
Dat zou een grove fout zijn, m .i . Ik was steeds van meening dat M o z a r t
die niet alleen schreef ter wille van de een of andere „gelaufige Gurgel",
maar ook omdat ze tot karakteriseering van deze denkbeeldige Koningin
dienen . Het bovennatuurlijke vorderde hier het buitengewone en wie zal
het vreenid vinden dat een scheppend kunstenaar onder het scheppen
niet in de eerste plaats er aan denkt, of de middelen tot uitvoering wel
altijd aanwezig zullen zijn . - Dat herinnert mij aan I b s e n' s uitspraak
Ik schrijf mijn werken zooals ik wil en laat ze door de acteurs spelen
zooals ze Icunnen .
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zal men het misschien vreemd vinden dat hij om de eerste
het hoofd schudt .
Terug tot Mozart! NVelk een dwaasheid! Alsof de
eenvoud, de klaarheid, de reinheid van een Mozart zich
op commando laten terugroepen! Men beproeve het eens
iets to componeeren in M o z art s stijl, iets als het briefduet uit Le Nozze di Figaro, of als de aria's van C h e r ub i n, of als B I o n d c h e n' s ,Welch ein Freude, welch ein
Lust", of als Don Giovanni's serenade! „Lien que d'y
penser le coeur me tourne" . Of bedoelt men met Teruo,
tot M o z a r t !" dat een streep zou moeten worden gehaald,
door alles wat na de klassieke periode is gewrocht? Gesteld
het ware doenlijk en denkbaar, het zou toch al heel dom
en ondankbaar zijn . Want op elk gebied, in het lied, het
drama, het oratorium, in de absolute en in de niet absolute
muziek, is er na Mozart en Beethoven ongelooflijk
veel schoons en verhevens tot stand gekomen . Grill parzer was schromelijk bekrompen en eenzijdig toen hij, bij
de verheerlijking van Mozart, de na-klassieke periode
kenschetste als
,,Die Zeit die Gr6sseres will and Kleineres nur vermag ."
N een ' zoo het muziekdrama en de moderne muziek
met of zonder uitgesproken programma niet aan al onze
behoeften kunnen voldoen, de opera, zooals M o z art die
opvatte, en de symphonie, zooals de klassieken ze ons hebben
vermaakt, vermogen dat evenmin . Tusschen onzen tijd en
then van Mozart ligt, ja wat al niet? Ben wereld . Wij
willen thans wat antlers, kunnen ook onmogelijk voelen
zooals ruim een eeuw geleden . Alle pogingen om ons in
de kunst tot terugdenken to dwingen, blijven proefnemingen die uit een historisch oogpunt interesseeren, en zelfs
voor een pool bevrediging kunnen schenken ; ten slotte
echter blijkt de tijd waarin wij levee inachtiger en we
worden meegevoerd .
Beter kan ik mij vereenigen met de tweede leuze : Meer
M o z art ! Maar men moet aan gekruide spijzen gewende
verhemelten all weer niet to veel eenvoudiger kost op eens
toedienen . Lekkerbekken zullen zich, wanneer zij een dag

door bosch en duin hebben g edwaald en ver van een fashionable hotel zijn terechtgekomen, in een boerenherberg de
sla met eieren en gebakken aardappelen, gevolgd door
pannekoeken, gaarne laten welgevallen aan een blank geschuurde tafel, desnoods met tinnen lepels en vorken . Het
ongewone van het maal geeft daaraan, iets pikants . Op
den duur of dikwijls berhaald echter, zou zulk eenn menu
hen den neus doen optrekken . Hier dient met beleid to worden
gehandeld, wil men het doel bereiken . Niet to veel M o z a r t
op eenmaal ! Dat kan een modern publiek vooralsnog niet
verdragen . Wil men een voorbeeld ? In het Kurhaus to
Scheveningen worden al sedert jaren zoogenaamde componisten-avonden g egeven : concerten waarop werken van
slechts Mn meester tot uitvoering komen . Aan B e e t h o v e n
worden geregeld twee concerten gewijd, aan W a g n e r
zelfs drie . Men beproefde het ook met M o z art, maar zag
er na eenige jaren van af . (Het is waar, de keus uit ziju
werken bleef uiterst beperkt en men zou thans zeker de
proef kunnen herhalen met alle kans op succes) . Dat geeft
to denken en maant tot voorzichtigheid, juist in het belang der goede zaak .
Dus niet : „Terug tot Mozart!" en niet zonder voorbehoud : ,Meer Mozart!" Laat ons beginnen met ,Beter
M o z art !" Waar dat mogelijk is, zijn instrumentale werken
uitvoeren niet met het reusachtige moderne orkestlichaam,
maar met de kleinere bezetting, die M o z art zich dacht,
en dan in kleinere zalen natuurlijk . Zijn opera's opvoeren in intiemere schouwburgen, alweer met betrekkelijk
kleine orkesten, met zorgvuldig herziene teksten en juiste
mise-en scene 1) ; de Duitsche Entfuihrung en Zauberflote
1) Toen P o s s art to M - nchen M o z art in het Residenz-theater
tot nieuw leven opriep, liet hij Le 1Vozze in Fransche rococo-costuums
opvoeren, hoewel B e a u m a r c h a i s uitdrukkelijk Spaansche costuums
voorschrijft, en zich het einde der 17e eeuw dacht voor zijn onvergankelijke
Folle journee . A 1 m a v i v a moet in de eerste actes een jachtcostuum dragen
met laarzen tot op de helft van het been, in de laatste een ,superbe
ancien costume Espagnol" . Te Miinchen maakt men van den Spaanschen
grande een Franschen ,,petit-maitre" . En C h e r u b i n, die als „page do
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in het Duitsch, de Italiaansche Le Nozze en Don Giotianni
in het Italiaansch, door artisten die niet alleen stembegaafd
ziju, maar werkelijk kunuen zingen ; die zich als M o z a r tvertolkers vermogen los to waken - al is het ook tijdelijk van het muziekdrama ; liefst door artisten uitsluitend voor
M o z a r t en de hem verwante componisten oWngageerd .
Voor violisten en klavierspelers geldt, mutatis mutandis,
wanneer zij M o z art vertolken wat voor zangers geldt.
Technisch stelt M o z art hun Been andere eischen dan bij v .
H u m m e 1, maar naast glad klaar passagespel, een mooi
legato, vordert hij voor de cantilene een diepere opvatting en,
in alles, dat wat zich moeilijk onder woorden laat brengen :
schoonheid . Toen Mozart en Cl e men t i in 1781 aan het
Hof bij Keizer J o z e f I I speelden, legde C 1 e m e n t i het
tegen M o z art af, hoewel hij als virtuoos in sommige opzichten misschien zijn meerdere was . En C 1 e wm e n t i zelf
zocht dat hierin, dat zijn mededinger zich door het hooren
van beroemde zangers een hoogeren stijl had weten eigen
to maken .
Jubilt's hebben bij veel bangals en conventioneels dit
goede, dat zij ons er toe brengen de helden uit een ander
oogpunt dan het gebruikelijke to bekijken . Dat Mozart
een wonder is geweest van vroegrijpheid, door de fijnheid
van zijn gehoor 1 ), de sterkte van zijn geheugen 2), het
vermogen zich to midden van alle stoornissen en ten spijt
tour Espagnol" moet verschijnen en van wiens losse haren wordt gezongen,
draagt een gepoederde pruik.
1) Is het niet opmerkelijk dat het uitwendige oor bij Mozart
abnormaal en leelijk was? De oorrand vormde geen gebogen lijn, maar
een die op ineerdere plaatsen in stompe hoeken verliep . De oorschelp
was glad en verder bijna niet gemodelleerd . Het oorlapje ontbrak geheel .
Als geheel was M o z a r t s oor een breedoor, dat anthropologisch lager
staat dan het langoor. Dat laatste is het kenmerk van het Kaukasische
ras, terwijl de lagere rassen ( bijv. d e Negers) breedoorig ziju .
2 ) Te Rome hoorde hij het Miserere van Allegri . Op de verbreiding
er van stood de banvloek . Mozart schreel' na een auditie het geheele
werk op, met alle partijen, en slechts enkele passages bleken bij een tweede
uitvoering niet heelemaal juist .
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van den druk der omstandigheden in zijn werk to verdiepen,
is bekend . Maar dat hij, voor zijn tijd een novateur is
geweest, een stoute novateur zelfs, men moest het van
iemand als F e l i x M o t t l hooren en er Wagner n og eens
op nalezen, om het zich to herinneren . „Mozart", zoo
schreef M o t t 1, „war der kuhnste Neuerer, den es je gegeben
hat ; er was der fortschrittlichste Musiker der je gelebt ;
denn er hat wirklich etwas ganz Neues, Unerhortes in die
musikalische Kunst gebracht ; er hat die einzelnen Instrumenten des Orchesters sprechen gelernt, er hat ihnen Seele
gegeben ; mit einem Worte, durch M o z art ist die Musik
in einem gewissen Sin ne erst entdeckt worden" . Dat dekt
zich g eheel met hetg een Wagner vroeger had g etuigd
„112 o z art blies zijn instrumenten den verlangenden adem der
menschelijke stem in, waartoe zijn genie met overgroote
voorliefde overhelde . Den onuitputtelijken stroom van rijke
harmonie leidde hij in het hart der melodie, als het ware
rusteloos er op uit, haar, die slechts door instrumenten
werd voorgedragen, bij wijze van compensatie die gevoelsdiepte en innigheid to

geven., zooals die de natuurlijke

menschelijke stem, als onuitputtelijke bron van uitdrukking
in het binnenste van het hart eigen is . Hij verhief het
zang-uitdrukkingsvermogen van het instrumentale tot
zulk een hoogte, dat dit niet alleen, zooals bij H a y d n ,
vroolijkheid, stil innig welbehagen, maar de geheele diepte
van oneindig hartverlangen in zich vermocht to omvatten ."
Niet lang g eleden heeft dr . E g o n v o n K o m o r z y n s k i
een klein boekj e uitg egeven over M o z art s instrumenteerkunst . Hij behandelt daarin alle werken : die uit M o z art s
jeugd, de opera's uit zijn besten tijd, de kerkmuziek, de
zuiver instrumentale muziek . De beteekenis van Mozart
voor de ontwikkeling der orkesttechniek zoekt hij in de vrije
en individueele behandeling der blaasinstrumenten en in
het met bewustheid toegepast beginsel der kleurmenging .
Zonder zich om de traditie to bekommeren greep hij naar
nieuwe instrumenten voor zijn orkest : de Mannheimer
klarinet, drie bazuinen, mandoline, klokkenspel . Aan den
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to beperken . Zijn orkest schijnt steeds to ziju sameugesteld,
zooals bet karakter van het work dat vorderde, en in 46n
en hetzelfde werk zijn dikwijls voor sommige gedeelten
zelfstandige orkestcomplexen aangewend .
Keizer J o z e f I I verweet M o z art indertijd, dat hij
to veel noten gebruikte en het publiek klaagde over hardheden en dissonanten in ziju muziek . Later waren, en nu
nog zijn velen van meening, dat het orkest bij hem to
weinig to doen heeft en dat er in zijn muziek to weinig
,,Weltschmerz" is . Misschien leert men eenmaal voorgoed
inzien, dat Mozart niet to veel en niet to weinig deed .
In elk geval is het goed het jongere geslacht to herinneren aan W a g n e r s uitspraak en het met het oordeel van
tijdgenooten als Mottl en Koinorzynski bekend to
maken . Want bet is vooral het j ongere geslacht, dat nader
tot Mozart moet worden gebracht . De ervaring leert dat
M o z art in de periode van ,Sturm and Drang" veelal niet
welkom is en miskend wordt ; de meesten vinden hem
clan to zoet en komen eerst op rijper leeftijd, wanneer zij
zelf ,abgekhirt" zijn, tot de rechte waardeering van een
meester, die, welke hartstochten ook in hem woelden en hoe
ook door ellende gekweld, zich steeds in schoonheid uitte .
Ook aan legenden waken jubil4s sours een einde . Een
er van is dat M o z a r t een uiterst nalef kunstenaar en
xuensch is geweest . Men had beter kunnen weten, maar
bleef anderen napraten, zoo bijv . W a g n e r, die betrekkelijk weinig wist van M o z arts leven en die in zijn Oper
and Drama van M o z art s ,ganz unreflektiertem Verfahren"
en ,in ungetrUbtester Naivitdt" scheppen sprak .
Het is bekend dat M o z art de ouverture van zijn
Don Giovanni in den nacht v6or de eerste opvoeriiig op
het papier bracht 1 ) en dat hij op een concert to Weenen
de nog ongeschreven klavierpartij van een geheel nieuwe
sonate voor klavier en viool, waarvan hij de vioolpartij
1) TerwijI zijn vrouw hem punch schonk en sprookjes vertelde
Door slaperigheid overmand, rustte hij van 3-5 op een cana .p(,, nit . Te
7 uur 'ismorgens was de ouverture af.
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aann den speler had toegezonden, uit het hoofd voordroeg .
Een van de brieven, door Karl S t o r c k in dit jaar uitgegeven, verklaart dergelijke aan het wonderbaarlijke grenzende dingen en gunt ons als het ware een kijkje in het
laboratorium van dit genie 1) . ,Als ik geheel ongestoord
en goed gedisponeerd ben, bijv . op reis, of na een goeden
maaltijd, op de wandeling, en 's nachts, als ik niet slapen
kan, dan stroomen mij de gedachten het best toe . Die
welke mij nu bevallen, behoud ik in het hoofd en neurie
ze ook, zooals ten minste anderen mij wel hebben gezegd .
Nu valt mij nu eens dit, dan eens dat in, waarbij zulk een
gedachte to gebruiken is, om een pastei er van to maken,
contrapunt en klank der verschillende instrumenten . Nu
word ik recht warm bij de zaak, ten minste als ik niet
gestoord word. Het ding wordt steeds grooter en ik breid
het steeds verder en duidelijker uit en het komt in mijn
hoofd waarachtig bijna af, al is het ook lang, zoodat ik
het later met een blik in den geest overzie, evenals een
mooi beeld, of een mooi mensch, en het ook niet in de verbeelding na elkaar hoor, zooals het later komen moet,
maar bijna alles op eens . Dat is nu een heerlijkheid !
Al dat vinden en maken gaat in mij om als in een
schooners duidelijken droom . Maar het beste van alles is
toch het zoo alles tezamen hooren . Wat nu zoo ontstaan
is, vergeet ik niet licht weer en dat is misschien de beste
gave, die onze Heer God mij heeft geschonken . Kom ik
eens later tot schrij ven, dan neem ik uit mij n hersenkas
wat, zooals gezegd, to voren daarin is bijeengezameld .
Daarom komt het later ook tamelijk snel op papier, want,
zooals gezegd, het is eigenlijk al klaar en wordt ook
zelden veel verschillend van hetgeen het in mijn hoofd
was . Daarom kan ik mij onder het schrijven laten storen
en kan er allerlei om mij heen gebeuren : ik schrijf toch,
kan er ook bij prates, over kippen en ganzen, over B a r b e l en G re t e l en dergelijken ."
1) Bij Beethoven geven de Schetsboeken daartoe een kostelijke
gelegenheid .

Zooals men ziet, als hij zich tot schrijven zette, was
alles nagenoeg in zijn brein kant en klaar, en vandaar
zijn voor oningewijden onbe Z3o-rijpelijk, fabelachtig snel en
moeiteloos werken . Voor het overige blijkt uit andere
brieven voldoende dat M o z art heelemaal niet maar er op
los schreef. Alvore -ns Le Nozze di Figaro to componeeren
had hij wel honderd librettos doorgelezen en in den tekst
van Die Eatfii hrung bracht bij zelf, tot groote ergernis van
den tekstdichter, belangrijke wijzigingen die even zooveel
verbeteringen waren . De ,unbesorgte Wahllosigkeit mit
der er (M o z art) sick an seine Arbeiten machte" - aldus
W a g n e r - is derhalve in strijd met de feiten . En onjuist is
eveneens wat Wagner schreef : ,All seine Reflexion versteigt sick gewiss nicht h8her als seine beriihmte Definition von der Nase" . Mozart was er zich volkomen van
bewust hoe moeilijk het was een goed libretto to krijgen .
Een (),oede toondichter en een -eschikte dichter to zamen,
,,dat was een ware phenix" . Zoo hij van meening was, dat de
pokie zich aan de muziek moest onderschikken, van den
componist verlangde hij dat deze verstand van het tooneel
zou hebbe-nn en zelf in staat zou zijn to zeggen hoe het
wezen moest . Natuurlijk kan men van M o z a r t s theorieen
niet alles meer onderschrijven, maar met veel er van zou
men nu no- zijn voordeel kunnen doen . Mozart was van
oordeel dat hartstochten, heftig of niet, simmer tot walgens toe moeten worden uitgedrukt ; dat de muziek zelfs
in den verschrikkelijksten toestand het oor simmer beleedigen mag, altijd muziek moet blijven ; dat verzen het
onontbeerlijkst zijn, maar rijmen alleen ter wille van het
rijmm het schadelijkst ; dat componisten, als ze zich steeds
aan de regels hielden (die ngoed waren toen men nog niet
beter wist), onbruikbare muziek zouden schrijven, enz .
Het is misschien niet algemeen bekend, dat Mozart
indertijd met 't plan rondging ,eine kleine Musikalische
Kritik mit Exempeln" samen to stellen . Reeds uit de
brieven, die hij op dertienjarigen leeftijd uit Italie aan zjjnn
zuster schreef, spreekt een zeer critische geest . Hij geeft
ziju oordeel kort en bondig, raakt zelden in geestdrift,
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laat op zijn lof dikwijls „margin" volgen en is even critisch
tegenover bevriende als tegenover nieuwe artisten . In onzen
tijd van hyperbolische, extatische critiek, waarin de woorden vaak zoo g oed als g eheel hun oorspronkelij ke waarde
verliezen, zou M o z a r t slecht passen . Over een beroemd
violist F r a n z 1, lien hij to Mannheim hoorde, schreef hij
voor zijn doer zeer warm al.dus : „Hij bevalt mij zeer.
Ge weet dat ik geen (,root beminnaar ben van moeilijkheden . F r ii n z 1 speelt moeilijke dingen, maar men merkt
dat niet ; men meent, dat men het precies ook zoo kan en
dat is het ware. Hij heeft ook een zeer mooien ronden
toon, geen noot outbreekt, men hoort alles en duidelijk .
Hij heeft een mooi staccato op een streek, en den dubbeltriller heb ik nog nooit zoo gehoord als van hem . In een
woord, hij moge geen heksenmeester zijn, hij is een zeer soliede

violist" . Met deze laatste woorden nu zou een hedendaagsch
criticu s bij den betrokken persoon alles bederven. Geeu
heksenmeester en solied ! Stel je voor ! , zou T e s m a n , de
man van Hedda Gab ler, zeggen .
Mozart kon geducht soberp en ironisch zijn . Zoo
schreef hij over de zangeres B e r n a s con i, die to Weenen
optrad, dat zij 500 dukaten honorarium kreeg, omdat zij
alle aria's ruim een komma to hoog zong . „Maar dat is
waarachtig een kunst, want zij blijft precies in den toon .
Nu heeft ze beloofd een kwart toon hoog er to zullen zin g en,
maar dan moet ze ook het dubbele hebben".
Over den componist R i g h i n i uitte hij zich als volgt
,,Hij schrijft heel aardig, hij is niet ondoorgrondelijk, maar
hij is een groote dief en hij brengt zijn gestolen goed weer zoo
bij massa aan de markt, dat de menschen het ter nauwernood kunnen verdu wen .."
Veel slechter nog komt de abbe V o g 1 e r 1) er bij heme
of : ,,Een vervelende xnuzikale grappen .maker, die zich heel
wat verbeeldt to zijn en niet veel kan . . . . Een dwaas die
meent dat niets beter en volmaakter is dan hij ." En van
1) Hij was de leerineester van M e y e r b e e r en W e b e r . M o r. a r t s
oordeel, hoewel door persoonlijke antipathie gekleurd, komt vrijwel overeen
met dat van M a x Maria v o n W e b e r in de biographie van zijn vader .
T
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V o g I e r s muziek heet het : ,Zoo lets heb ik in mijn leven
niet gehoord . Vaak klopt het heelemaal niet . Hij grijpt
in de tonen, als of hij iemand bij de haren wil trekken,
en niet z6o dat het de moeite waard is, op een bijzondere
manier, maar heel plomp. Van de ontwikkeling der gedachten wil ik heelemaal niets zeggen . Soms poor ik er
een, die niet kwaad is ; zij blijft echter niet Lang niet kwaad,
maar wordt al spoedig : mooi? - God beware! - leelijk,
heel leelijk, en dat wel op twee of drie nianieren . Of er
komt wat anders bij dat ze bederft . Of hij maakt er een
onnatuurlijk einde aan . Of zij is niet waar zij behoort to
zjjn . Of ze wordt door de instrumentatie bedorven . Zoo
is de muziek bij Vogler ."
Waar Mozart gunstig oordeelde, daar kan men zeker
zijn dat de lof verdiend was . Zoo schreef hij over een
opera Gunther von Sc.hwarzburg van H o I z b a u e r : ,De muziek
is zeer schoou . De tekst is zulk een muziek niet waard .
Wat mij het meest verwondert is, dat zulk een oud man
ais Holzbauer nog zooveel geest heeft, want het is ongelooffift hoeveel vuur er in deze muziek is ." Nu werd deze
oude en vergeten opera, door K r e t s c h m a r uitgeoeven,
waardig bevonden in de ,Denkmdlern der Tonkunst in
Deutschland" to worden opgenomen .
Tegenover adellijken en beroemde personen was M o z a r t
vrij onafhankelijk en onbevangen . Ook blijkt hij een menschenkenner en een scherp waarnemer to zijn . Aan een
baron, die hem partituren ter inzage had gezonden, schreef
hij : ,Hierbij uw werken terug . Indien u er van mij meer
vensters (met kruizen gemerkte maten) dan noten in vindt,
dan zult u wel begrijpen hoe dat zoo kwam . De ideeen in
de symfonie zijn mij het best bevallen ; toch zou die de
minste werking hebben, want er is daarin to veel van allerlei
en men hoort het bij brokken, evenals men, met permissie,
een mierenhoop ziet . Het is alsof de duivel daarin spookt .
Velen schrijven heel behoorlijk, maar dan zijn het de idee8n
van anderen, zij zelf hebben er geen. Anderen, die ze wel
hebben, kunnen ze niet beheerschen . Zoo gaat het u. Nu,
ter wille van de heilige Cdcilia, niet boos worden, oiaidat

139
ik zoo alles er uit flap . . . . Sapienti sat, en ook den nietsapienti : daar bedoel ik me zelf mee, die over zulke dingen
niet to best schrij ven kan . Unser einer macht's lieber (dit
laatste is bij Mozart gecursiveerd) ." Bekend is ziju plastische beschrij ving van W i e 1 a n d, dien hij to Mannheim
leerde kennen en die daar als een halve Godheid werd
e:angegaapt. Mozart liet zich daardoor heelemaal niet
imponeeren : hij vond den grooten man in het spreken een
beetj e onnatuurlij k, zijn stem tamelij k kinderlij k, en hij
spreekt van W i e 1 a n d' s ,bestendiges Glaselgucken", van
,,gewisse gelehrte Grobheit and dock zuweilen eine dumme
Herablassung" . Verder constateert hij bij W i e 1 a n d ,einen
Defekt in der Zunge", zoodat hij heel zacht sprak en geen
zes woorden zeggen kon zonder op to houden . Terecht
schreef Dr . A 1 fr e d H e u s s : Als er een Godheid ware gekomen, M o z art zou hem kaim hebben bekeken en hem
in zijn binnenste hebben gecritiseerd . Het ontbrak M o z a r t
geenszins aan zelf bewustzijn . Wil men eenn paar staaltjes
uit zijn brieven P Een uit Parij s van het jaar 1778 : ,Zonder
reizen (ten minste bij menschen van kunst en wetenschap), is
men een armzalig schepsel . Een middelmatig talent blijft
maar eenn mensch
altijd middelmatig, of hij reist of niet
met superieur talent (,,welches ich mir selbst, ohne gottlos
zu sein, nicht absprechen kann") bederft, wanneer hij altijd
op dezelfde plaats blijft." En een uit Miiuchen, twee jaren
later : ,Breek u niet het hoofd over het zoogenaamd populaire, want in mijn opera (Idomeneo) is muziek voor alle
categorieen van menschen, behalve voor langooren ."
E d v a r d G r i e g heeft onlangs gezegd, dat Mozart,
zelfs gemeten met den hoogsten maatstaf, tot de grootsten
behoort, want hij schiep als een God, zonder smart . Men
kan, zonder de andere grooten to na to komen, er bij voegen
dat M o z art de incarnatie der muziek was . Leven was
voor hem componeeren . Hij componeerde als hij wandelde
of reed ; als hij alleen was, of in gezelschap ; als hij kegelde,
of terwiji de kapper zijn pruik in orde bracht . Een brief
aan zijn vader op diens verjaardag, bevat den volgenden
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passus : ,Ik kan niet poetisch schrijven : ik ben geen dichter .
Ik kan de woorden niet zoo artistiek indeelen, dat zij
schaduw en licht geven : ik ben Been schilder . Ik kan
zelfs door g ebaren (,,durch Deuten"), door pantomime
mijn gewaarwordingen en gedachten niet uitdrukken : ik
ben geen danser . Maar ik kan het door toners : ik ben een
musicus". Hij was dat bij uitnemendheid en
dat onderscheidt hem van anderen
uitsluitend .

ONZE LEESTAFEL.
Dr . C . E . H o o y k a a s . Oud-Christelijke Ascese . Onderzoek naar de getuigenissen betreffende bet ascetische leven
in bet Christendom der eerste en tweede eeuw . Leiden .
A . W . S .ythoff, 1905 .
Men zal dit vlot geschreven boek over een onderwerp, dat op
algemeene belangstelling rekenen mag, met genoegen lezen . Dr .
H o o y k a a s, predikant to Boskoop, dankbaar leerling van Prof.
van M a a n e n , spreekt in vier hoofdstukken achtereenvolgens over
de ascese 10 . in de eerste eeuw, 20 . onder de rechtzinnigen der
tweede eeuw, 3°. onder de met dezen gelijktijdige bespiegelende
Christenen der linkerzij de, 4° . bij Tertullianus, Clemens Alexandrinus en de zich tegen bet einde der tweede eeuw vormende
Katholieke kerk . De schrijver geeft een rijke bloemlezing van aan
de oud-christelijke letterkunde ontleende teksten en schijnt mij in
den regel zeer gelukkig in hunne vertolking . Op bl . 66 is ,zelfbewustzijn" een drukfout : men leze de woorden van C l e m e n s
aldus : „De kuische naar bet vleesch beroeme zich niet, wetende
dat bet een ander is, die hem , zelf badwang" verleent."
Natuurlij k verzuimt Dr . H o o y k a a s niet ons to zeggen wat
ascese is . Volgens de letterlijke en dan ook oorspronkelijke beteekenis van bet woord is een asceet een geoefende, b.v. een athleet
van professie . Maar sedert fang is bet ongebruikelijk iemand, die
zich in de een of andere richting bekwaamt, asceet to noemen .
Zelfs ontzegt men then titel aan hem, die zich om een daarbuiten
gelegen doel allerlei onthoudingen oplegt en zelf kwellingen getroost. Hoogstens zal men van den zoodanige zeggen : hij leeftals een asceet. De triumf, dien een mensch op zich zelf behaalt,
door zijn lichaam, .broeder ezel", zooals F r a n c i s c u s v a n A s s i s i
bet met fijnen humor noemde, op verschillende manieren to kruisi-gen, moet in de schatting van dien mensch loffelijk, Gode welgevallig zijn, zal hij volgens bet geijkte spraakgebruik een asceet
mogen heeten. Dat alles heeft Dr . H o o y k a a s goed gevoeld .
Toch kan ik geen vrede hebben met de begripsbepaling, welke hij
op bl . 6 met vette letters drukken liet : ,Ascese is de vrijwillig&
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zelfheiliging door eenzijdige oefening in het verwerpen van zinnelijken lust." Dat is geen zakelijke, geen wetenschappelijke definitie,
maar een veroordeeling van ascese, welke een streek houdt met de
stelling, die wij elders to lezen krij gen : ,Ascese is een ziekteverschijnsel van het zedelijk leven" . Natuurlijk duid ik Dr . H o o y k as s niet euvel, dat hij weinig voor ascese gevoelt, maar een
waardeeringsoordeel, hetwelk ons den schrijver en niet de zaak
doet kennen, is geen definitie . In zijn begripsbepaling had hij niet
van „eenziddige oefening" moeten spreken, inaar op een wijze, die
de goedkeuring van alien, zoowel van Katholieken als van Protestanten kan wegdragen, behooren to zeggen, wat ascese is, Een
tweede aanmerking op de definitie is dat zij vragen doet : is er
ook onvrij willige zelfheiliging ?
Het zij zoo : ascese is zelfmarteling als zelfheiliging bedoeld .
Ziedaar de opvatting van den ongenoemden schrijver van den brief
aan D i o g n e t u s , volgens wien „de ziel, in het eten en drinken
benadeeld, er to beter aan toe is" p . 86 . Maar hoe kan dan Dr .
H o o y k a a s in de eerste helft van zijn boek telkens zeggen : in
deze oudste periode van het Christendom had de ascese niets met
zedelij kheid to maken . Gaat poging tot zelfheiliging buiten de
sfeer van het zedelijk leven om ?
De vraag is, hoe de oudste Christenen er toe gekomen zijn
zelfkwelling als coelibaat en vasten, met Gode welgevallige zelfheiliging op eene lijn to stellen . Ja, als een praktijk eens krediet
heeft gekregen, gaat zij gemakkelijk van het eene geslacht tot het
andere over . Maar de ascese werd niet door de eerste Christenen
van de Joden overgenomen . Daarenboven : in dagen van spanning
en strijd op godsdienstig gebied, in dagen van omkeer houdt de
mensch op blinde slaaf der gewoonte to zijn en tracht hij wel
degelijk to begrijpen, waarom zekere leefwijze als heilig behoort to
golden . Ik acht het dan ook verkeerd met Dr. H o o y k a a s aan
to nemen, dat er in de oudste periode van het Christendom enkel
ascese en geen ascetiek heeft bestaan . Een , aseetische levensleer" ontdekt onze schrijver het eerst bij 2 Clemens (bl . 80) . Wij
staan voor deze moeilijkheid : hoe heeft de ascese zonder haar
steunende leer bij de Christenen het eerst ingang gevonden ? Op
bl . 35 noemt Dr . H o o y k a a s „het prijsgeven van de dingen, die
den mensch van nature lief zijn, een natuurlijk huldebetoon" . Dit
antwoord is al zeer onbevredigend . De schrijver had even goed
van een onnatuurlij k huldebetoon kunnen spreken . Want ascese is
leven, dat zich tegen het levee keert .
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Dr. H o o y k a a s weet en zegt nadrukkelijk, dat ascese geheel
zelfstandig als een nieuw verschijnsel kan optreden in de meest
verschillende perioden, bij de meest verschillende groepen van
menschen . Hij had dus naar een algemeene drijfveer tot ascese
kunnen vragen . Haar ontdekt men bij de lezing van P 1 a t o, die
door R e n a n „le frere aine du Christ" wordt genoemd . Wijsheid
wordt het in den Phaedo geacht de ziel, die door den lust aan
bet verderfelij k licb aam genageld is, van het j uk der slavernij to
bevrijden en haar zoo rijp to maken voor opname in de hoogere
goddelijke wereld. Niemand zal beweren, dat juist dit dualisme
bij de oudste Christenen werd aangetroffen, maar ook zij waren
dualisten door hunne verwachting, dat „deze wereld" en „deze
eeuw" spoedig een einde zouden nemen, dat men zich op de komst
van het Koninkrij k der hemelen had voor to bereiden, dat men dus
de aardsche genietingen versmaden, de aardsche banden losmaken
moest. Het vleesch, die gevaarlijke vijand, moest met den geest
verzoend, door onthouding geheiligd worden, daar het immers bestemd was op to staan en de hoogere wereld, het echte vaderland
der Christenen binnen to treden . Natuurlij k wordt dit all es niet
door Dr. H o o y k a a s voorbijgezien, integendeel op sommige bladzijden van zijn boek met nadruk vermeld, maar juist daarom bevreemdt het, dat hij niet de oudste Christelijke ascese, maar enkel
de latere, die der bespiegelende linkerzijde der Paulinisten, der
Gnostici, in dualisme wil geworteld zien en zich rekenschap laat
afleggen, waarom het vleesch gekruisigd moet worden . Natuurlij k
maakte het een kolossaal verschil of men met Saturninus en de
Marcionieten een tegenstelling tusschen geest en stof dan wel volgens de milder beschouwing van alle overige Christenen een tegenstelling tusschen geest en vleesch erkende, maar in beide gevallen
toch werd er een tegenstelling aangenomen, die bestemd was to
worden opgeheven.
Zoo hebben wij dus onze bedenkingen tegen het mooie werk
van Dr . H o o y k a a s . Vergissen wij ons niet, dan is zijn groote
font, dat hij to gemakkelijk stelt en then ten gevolge soms met
de logica op een gespannen voet komt. Zoo zegt hij op bl . 6, dat
de ascese „een op zich zelf staand verschijnsel" is, dat zij goon
verband houdt met de overige zijden van het leven der oude
christenheid en dus ,een onderwerp van bescheiden omvang" is .
Op bl . 8 lezen wij, dat de auteur niet naar „de gezindheid" zal
vragen, waaruit ascese voortsproot, maar zich enkel om „feiten"
zal bekreunen en ,onderzoeken in welken vorm hier, daar en ginds

144 --.---ascese voorkwain ." 31aar op bl . 10 hooren wij, „dat ascese nauw
samenhangt met geloofsopvattingen" en op bl . 6 dat ascese een
manier van ,zelfheiliging" is . Onze auteur zou scherper lijnen
trekken, indien hij zich meer moeite getroosten moest om zijn gedachten in een goeden worm to gieten . Wat van vela menschen
geldt is ook op hem toepasselijk : zijn kracht is tevens zijn zwakheid .
Toch is het een in menig opzicht merkwaardig boek, dat hij
ons gaf. Een boek, dat ieder met genoegen zal lezen en waaruit
veel leering is to puttee . Zoo is de parallel tusschen Te r t u l l i anus en Clemens Al exandrinus zeer goad . Ook krijgen wij
juiste beschouwingen over het ontstaan van een dubbele moraal
en over den invloed van T e r t u l l i a n u s op de vorming van het
Katholicisme to lezen. Er is ontegenzeggelijk veel to prijzen in
de pennevrucht van den jeugdigen geleerde .
V. D . W .
Eugene B a c h a. Le genie de Tacite . Bruxelles .
H . Lamartin . Paris, Felix Alcan.
Hot is voornamelijk om aan een plicht der hoffelijkheid to
voldoen dat wij dit geschrift, ons van zoo verre ter aankondiging toegezonden, met een enkel woord bij de lezers van 0 . E . inleiden ;
want, ofschoon de schrij ver zich richt tot den geheelen breeden
kring der ,beschaafde lezers", is feitelijk zijn werk een oeuvre d'erudit,
en valt de vraag door hem aan de orde gesteld, tot op welke
hoogte T a c i t u s als geschiedschrij ver vertrouwen verdient, feitelijk
niet onder de competentie dergenen, die hij in zijn pleidooi als
jury daarvoor inroept .
Zijne inleiding is zonder twijfel ook voor de niet eigenlijk
deskundigen uiterst lezenswaard, al ware het slechts om to doen zien
met hoeveel ij ver de groote staatsmannen in eenen tij d niet zoo
van de klassieken afgewend als de onze is, in T a c i t u s zochten naar
hunne modellen, en hoe op die praktische vereering de vinnige
haat van N a p o l e o n volgde tegen dezen ,verbitterdnn republikein,"
qui se ?,enye, la plume a, la main ; daps son cabinet, tegen dezen
doctrinair, die geen oog had voor de grande unite ale l'Enzpire .
Intusschen, dit inleidend hoofdstuk is slechts eene causerie,
die spelenderwijze tot ernstiger betoogtrant wil voeren . Want
nosh de bewondering der oude macchiavellistische school, noch de
verbittering van N a p o 1 e o n, noch ook de meer literaire waardeering
onzer tijdgenooten heeft ten opzichte van T a c i t u s volgens den
Heer B a e h a eigenlijk vasten grond . De algemeene fout is dat
men hem ale geschiedschrij ver as .tieuieux heeft genomen . „T a c i t u s"
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wijze van spreken drukken ook andere bewonderaars van T a c i t u s
zich zoo wel eens uit ; maar wat bij hen slechts eon middel tot bondige waardeering der meest treffende gaven van den historieschrijver
is, dat is voor den Heer B a c h a bloedige ernst : Rornancier de genie
it ambitionnait de faire passer pour la histoire des contes de son invention .

Wie de eigenaardige vrijheden der antieke historiografie van
nabij kent, en daarbij weet hoe dikwijls T a c i t u s zich, ondanks zich
zelven, door partij haat heeft laten verblinden, zal licht begrijpen
dat bet voor den Heer B a c h a geen zware taak is zijne these voor een
vrij belangrijk deel zijner toehoorders aannemelijk to maken . Zijn
dossier is dik, zijn argumentatie scherpzinnig en consequent . Maar
zij is al to consequent . Dat de senaatszittingen door T a c i t u s
medegedeeld ,volgens een vast procede" bewerkt zijn, bewijst
niet, dat ze nooit hebben plaats gehad ; uit bet feit, dat bij
T a c i t u s archiefstudie en documentenonderzoek schaarsch is, volgt
niet dat hij zijne personenkarakters en de feiten uit hun levees
eenvoudig construeerde uit geheel of gedeeltelijk verdichte gegevens,
op de wijze van een fantastisch ontwikkeld romancier . Een criticus
kan ook to ergdenkend zijn ! Wanneer eenmaal de Heer B a c h a
de onverbiddelijke diagnose heeft uitgesproken : „le poke (d .i.
T a c i t u s) avait l'hysterie du mensonge", is er voor den geschiedschrijver natuurlijk niet veel kans meer om zich in de oogen van
zijnen beoordeelaar to rechtvaardigen . Verhaalt T a c i t u s iets
zonder bewijzen voor zijn verhaal aan to voeren, dan roept de Heer
Bacha uit : ,zie bier een geheel ongefundeerde verdichting" ; doch
vermenigvuldigt hij zijne bewijsplaatsen, dan beet het : ,Celui qui
dit la verite, eprouve-t-il le besoin de le faire remarquer avec
autant d'insistance ? Se croit-il tenu de multiplier les preuves de
sa veracite ?"
Het gaat niet aan, waar de ruimte ons nauwkeuriger weerlegging
verbiedt, ten opzichte van de analytische critiek door den schrijver
op de annalen toegepast met betrekking tot de senaatszittingen,
de buitenlandsche aangelegenheden en de processes wegens majesteitsschennis, eenvoudig en apodictisch to verklaren dat de Heer
B a c h a in geen enkel opzicht zijne these heeft bewezen . T a c i t u s
staat al reeds lang niet meer ale de onfeilbaar eerlijke man van
het „sine ira et studio" bekend . Zijne schildering van T i b e r i u s,
zijn verhaal van den dood van G e r m a n i c u s, van de vergiftiging
van B r i t a n n i c u a enz . zijn struikelblokken voor alien die gaarne
aan zijne goede trouw blij ven gelooven . Het aantal dier struikelO . E. VI 7
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blokken is door den Heer B a c h a ongetwijfeld vermeerderd, en
zoo zullen van zijne zeer streng voortgezette analyse degenen die
eenig inzicht in de vraag omtrent T a c i t u s' onpartijdige eerlijkheid wenschen to verkrijgen niet zonder vrucht gebruik maken .
Maar het valt zeer to betwij f elen of velen door de lectuur van dit
hypercritische betoog zullen komen tot het inzicht, dat T a c i t u s
n'avait ni l'intelligence du savant qui s'applique a decouvrir des faits
nouveaux, ni celle du penseur qui coordonne les faits acquis, mais
qu'il tenait de la nature l'imagination du dramaturge, toujours en
quote d'idees expressives ." In ieder geval is m .i . het tegendeel to
hopes . De antieke historiographie zou er slecht bij varen, indien men
in een man als T a c i t u s moest gaan zien : un poete de genie qui a
cree des fictions decevantes en pleine conscience de son imposture .
K . K.
W i 11 i a m S h a k e s p e are . Coriolanus, treurspel vertaald
door Dr. E d w a r d B . K o s t e r (wereldbibliotheek onder
leiding van L . S i m o n s . No. 21) .
De sympathieke werkzaamheid van den Heer L . S i m o n s en
zijnen breeden staf tot verschaffing van goede en goedkoope lectuur
aan het Nederlandsche yolk, is om praktische redenen niet altijd
volkomen vrij in de keuze harer publication . Zoo ware b .v. allicht
ter kennismaking met M o 1 i e r e een antler stuk dan de door den
Heer B o u b e r g W i 1 s o n -- overigens met veel zorg -- vertaalde
Fourberies de Scapin gekozen, indien niet juist deze vertaling door
toevallige omstandigheden beschikbaar ware geweest . En eveneens
zou misschien de leider der wereldbibliotheek een ander stuk van
S h a k e s p e a r e boven den Coriolanus voor zijne verzameling hebben
verkozen, indien niet Dr . K o s t e r hem juist dit stuk hadde afgestaan . Wat intusschen - afgezien van de beteekenis van dit
treurspel tot kenschetsing van Shakespeare's talent --den
Coriolanus zelven betreft, geen onbevooroordeeld lezer zal de groote
verdienste der Nederlandsche overzetting kunnen voorbijzien . De
vertaling is conscientieus ; met toewijding en zorg is naar kloeke,
manlij ke woordkeuze gestreefd, en de forsche klank der Engelsche
verzen dreunt na in de vijfvoetige jamben van den Nederlandschen
dichter. De korte aanteekeningen onder den tekst zijn leerrijk en
nauwkeurig, en doen to meer het gemis gevoelen van eene biografische inleiding . Tenzij reeds bij eene van Dr. K o s t e is andere
door den uitgever S c h r e u d e r s gepubliceerd e S h a k e s p e a r evertalingen (Antonius en Cleopatra, en Koopman van Venetie)
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een dergelijke inleidende schets van zijne hand mocht zijn verschenen,
zou bij een tweeden druk van den Coriolanus de toevoeging daarvan
overweging verdienen, zelfs al was zij zoo kort als de lezenswaardige introductie door den Heer L . L a n dry voor de wereldbibliotheek geschreven bij zijne goed verzorgde vertaling van F r i e d r i c h
H e b b e 1 s nog steeds boeiend ,burgerlijk treurspel" Maria Magdalena .
K. K.
I n a B o u die r-B a k k e r. Kinderen. Amsterdam. P. N.
van Kampen en Zn .
Kinderen is dat niet 't tooverwoord dat den weg weet en wijst

naar 't verloren paradijs ? Zijn zij 't niet die op deze bedroefdbedroevende aarde doers lachen, dozen hopen en leeren bidden? Hoe
menig vader heeft 't woord van den ouden L a m e c h, toen die een
zoon gewon, nagezegd : ,deze zal ons troosten over ons werk en over
de smart onzer handen" ! En wat zou menige vrouw spoedig leelijk
en onbeduidend zijn geworden, had ze niet als moeder iets gekregen
van al vij d de jongste en as rdigste van 't heele gezin, en tegelij k
iets van 'n onbeschreven autoriteit, waaraan ook die in hoogheid
zijn gezeten, als aan 'n boven hen gestelde macht, gehoorzamen ?
Kinderen, zijn zij niet de spil waar 't heelal om draait ? Is niet
alles even belangrijk van hen : heldere lach en dikke traan, stoutigheid en deugd, oorspronkelijk gevoel en natuurlijke vreugd, wanhopige smart en onbedaarlij ke pret ?
Ja, en dit is nu eindelijk iets, waar we 't allemaal over eens
zijn . En dug kunnen we alien mevrouw B o u d i e r ---- B ak k e r
dankbaar zijn voor haar Kinderen . Want in elk van die negen
schetsj es is jets moois . In 't eerste Vader de schrij nende weemoed
en smart van een jongen, die ziet dat vader, de meest geliefde
leeraar overigens van school, telkens dronken is ; in 't tweede
Voor 't Eerst de pittigheid van kleinen J i p die voor 't eerst op
school komt, zich dadelij k laat gelden, maar Loch 't hoekplaatsj e
bij de deur kiest, omdat hij dan vader, die hem bracht, nog 't langst
kan nazien ; in 't derde Speeluur . . . . doch dat alles moet de lezer
nu maar zelf ontdekken.
Alleen, toen 'k hat bundeltje had doorgelezen, miste ik wat .
Alles in Kinderen vond ik echt, natuurlijk, vlug gezien, goad
gezegd ; 't fi issche, 't zeer gevaarlij ke van 't kinderle van was er
wel in --- maar dat leventj a was me wat klein, wat leeg ; ik miste
er wat in, en wel den Loon : hunner is hat koninkrijk der hemelen .
Natuurlijk geen brave Hendrikken miste ik, en nog minder
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preekjes tot of van kinderen ; o neen, de vlindervleugels en 't pert'
zikendons niet grof aanpakken !
Neen, ik bedoel wat de schrijfster zelve bedoelt, ale zij in De
Oudste vertelt : hoe hij alleen zich moeders sterfdag herinnert, en
hij alleen bloemen op haar graf gaat brengen . ,Hulpeloos keek
hij eerst naar den steen, en toen naar boven in de grauwe herfstlucht -- haar zoekende in onbewust kinderlijk geloof . . . Dit vertrouwen, dat toch nooit voedsel kreeg . . . (bl . 107).
,,Dat toch nooit voedsel kreeg," dit in 't voorbijgaan gesproken
woord komt me als 'n lange klacht tegen uit dit bundeltj e .
En daardoor mis ik er diepte, niet deftige, philosophische diepte,
maar juist die kinderlijke, waardoor kinderoogen zien en kindermonden zeggen, wat menschenoogen en -monden al niet meer zien,
nosh zeggen .
Eon voorbeeld, me door 'n moeder onlangs verteld .
Zieke Zus zit slap op moeders schoot ; zij, anders de gepatenteerde
scheim van het troepj e, heeft nu troebel floers over de porfierblauwe
oogen, en haar kopj a valt moede op de vleugelmouwtj es van haar
schortje, die anders altijd netjes omhoog moeten staan .
Moetj e . . . .
Wat is er schatj e ?
--- As 'k nu dood ga, dan kom 'k niet in den hemel . . . mijn
vleugeltjes zijn to kort .
Maar moeder zeide -- en verbaasd-blijde was ze dit ineens
to kunnen zeggen : -- Jawel, j e bent toch 'n kind] a van den Heere
Jezus ; en die geeft al zijn kinderen vleugels, als ze sterven .
Zus zegt niets -- en slaapt in .
Den volgenden ochtend, weer beter en parmantig, staat ze to
springen in haar bedje .
Opeens staat ze stil, en roept tot broer en zusj es, die aan 't
trein-spelen zijn, forsch met haar steenstemmetje en haar brutaalblauwe oogen : -- Zeg ; ale j elui en ik doodgaan, krij gen we
vleugels van den Heere Jezus ! Moetj a heeft 't zelf gezeid !
Broer en zusjes kijken op . Broer met 'n twinkeling van ernst
in zijn rustige philosophen-oogen ; oudste zus 'n beetje gegeneerd
over die brutale heks die alles doret zeggen, en kleine zus beduusd,
en vroolijk verbaasd over zulke groote dingen .
Maar ze antwoorden geen van alien wat ; nemen het aan ale
elk andere belangrijke mededeeling, zooals ze ook de mededeeling
zouden aannemen wanneer de vacantie begon ; en spelen door .
D us
hoe mooi Kinderen ook is, hat was nog heel wat
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in den toon : hunner is 't koninkrijk der hemelen ; zij zijn Dog
prinsjes en prinsesjes in 't paradijs.
0 .F .H .
Alexander Kielland . Schipper Worse . Naar het
Noorsch door L . o p ten N o o r t. Utrecht. H . H o n i g .
Dat K i e l l and , hoewel gerekend tot de groote Noren die
van hun nationale een wereld-literatuur hebben gem aakt, toch Diet
in een adem genoemd werd met I b s e n, B j o r s o n en J o n a s
Lie, komt wel hiervan dat zijn werk herinnert aan anderer uit
de wereldliteratuur . Terwij 1 J o n a s Lie de schippers, loodsen en
kooplui van die zeestadjes teekende zoo zuiver-Noorsch dat de
Noren zich er zelven over verbaasden en dat to meer daar Lie
meest to Parijs vertoefde, beschrijft K i e 11 and diezelfde menschen
meer op Fransche manier, en dat terwijl hij tusschen hen woonde
en sinds '91 burgemeester van Stavanger was . Trouwens sinds hij
in hoogheid was gezeten scheen hij 't literaire werk to hebben
opgegeven . Totdat hij 't vorig j aar, kort voor zijn dood, voor den
dag kwam met een dichterlij ken, historischen roman Bond Napoleon .
Skipper Worse is ongetwijfeld een zijner beste romans, waarin
hij minder dan b .v. in de Novelletter aan zijn satire den teugel viert .
Mij doet dit boek altijd eenigszins denken aan L'Evangeliste van
D a u d e t, doch hier is dit thema met meer inzicht behandeld, en
Diet op z'n Parijsch maar Noorsch, in een zeestadje waar men leeft van,
voor en door den haring . Hoe kan K i e 11 a n d met een paar
woorden 't visschers yolk voor ons laten leven ! Toch teekent hij
hier eigenlijk de Haugianen, de volgelingen van N i l s H a n s H a u g e,
een leekeprediker, die indertijd buiten de door 't rationalisme versteende staatskerk, een opwekking bracht onder 't yolk . In den
kring dier ;opgewekten nu wordt do oude schipper Worse door
Amor binnengeloodst . Tot zijn ongeluk . Want 't is hem to
wonderlijk en 't blijft hem to wonderlijk, die Haugiaansche en
Herrnhuttersche levensernst. Hij voelt zich Diet thuis in de vergaderingen der broederen en zijn jonge vrouw, die Diet van hem
houdt, heeft hem onder alto strenge tucht .
Scherp, geestig en eerlijk teekent K i e l l a n d, naast de
Haugianen, de vertegenwoordigers van andere levensbeschouwing,
en zoo dat ze voor ons leven, als echte menschen met hun vaak kleine
deugden en hartstochten . Skipper Worse blijft een mooi boek .
G. F. H.
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H e n r i H y m a n S. Belgische Kunst des 19 . Jahrhunderts .
(VI . Geschichte der modernen Kunst) .
Leipzig . Verlag
von E . A. S e e m a n n 1906 .
Dit is 'n mooi boek, 'n schoone daad van den schrijver die
op de laatste, de 250ste bladzijde nog even enthousiastisch voor
zijn onderwerp is als op de eerste, en niet minder van den uitgever, die 't zoo rij k illustreerde met 200 of beeldingen, maar
bovenal 'n boek dat ik veel Hollandsche lezers toewensch, en dit
niet omdat 'n boek nu eenmaal lezers, maar deze lezers dit book
zoo van noode hebben .
Niet omdat 't zoo mooi geschreven is ; o neen . Hot kunstproza
van J a n V e t h staat heel wat hooger dan dat van H y m a n s ;
doch misschien is daarover in dozen duitschen tekst moeilijk to
oordeelen . En ook do stof schijnt mij in G . H . M arius' De

. .HIollandsclae schilderkunst in de XIee ecuwv of in A. J . W a u t e r s
Die Vlcinisclee Malerei veel beter gegroepeerd dan in deze Belgische
A'unst des 19 . Jahrhunderts .

Ook niet omdat 't zoo bizonder goed geeft, wat de titel belooft .
Wel is hierin de beknopte historie van beeldhouwkunst en architectuur schoon saamgevlochten met de meer uitvoerige der schilderkunst en misschien is dit, met den nog zoo korten afstand van 't hier
besehreven tijdperk, de reden waarom de lezer do massa van 't
vernomene moeilijk zich concreet kan voorstellen - doch dit ware
onvoldoende een eigenaardig karakter aan deze monographie to
verleenen .
En die heeft ze toch wel, n .l . deze : dat ze de groote beteekenis
van kunst voor volksleven en vaderland duidelij k laat zien . Dat
bleek in den tij d der romantiek, toen de schilder 't j onge koninkrij k
Belgee woes op de rijke pracht der dagen van ouds, en terecht
kon gezegd worden : „der Maler wurde gewissermassen der Apostel
der Nationalitat" (S . 30) . Zoo zei ook nog in 1863 minister van
den P e e r e b o o m in de Kamer : ,dass es Pflicht der Regierung
ist, die Malerei grossen Stils and besonders die Wandmalerei zu
unterstutzen . . als ein Erziehungsmittel and als eine Anregung zum
Patriotismus, als ein Gut fur die Gesamtheit" en bracht dientengevolge 723000 fr. op zijn budget als staatsbijdrage voor muurschilderingen .
Doch als nu de regeering stood aan de zijde der officieele,
akademische orthodoxie, werd die steun dan geen onderdrukking
van 't opkomend realisme ? Zoodat --- ja, 't woord van T h o r b e c k e
dat kunst geen regeeringszaak was, den Belgen wel als een burger-
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lijke ketterij in de ooren blijft klinken, maar toch ook door hen
erkend wordt dat op den duur 't meest to verwachten is van
particulier initiatief en van dat der steden . En dat zich niet onbetuigd laat ! Hoe talrijk is 't kunstenaarsgilde in Belgie en hoe
beijvert elke stad zich iets buitengewoons, liefst van een ingeboren
burger, tot stand to brengen of to bemachtigen . En hoe werkt een
enthousiastische burgerzin mede om de eigen stad to verfraaien !
Nu moge daar misschien wat Vlaamsche of Waalsche opgewondenheid
onder doorloopen, hier boven den Moerdijk deed men wel eens goed
to bedenken dat men zij n overschot niet altij d hoeft to beleggen
in bet tekort van een philanthropische inrichting, en dat ooze mooie
Hollandsche steden toch op den duur anders dienen verfraaid to
worden, dan door 't bouwen van misdadig-leelijke buitenbuurten
of door 't dempen van deftige, oude grachten .
G. F . H .
T . K . E . de H a a s - 0 k ken. Olle Vrunden in Gronnegerland . 2de druk . Leeuwarden, Meyer en S c h a a fs m a , 1906 .
Jhr. Mr. J. A . F e i t h . De Ommelander Borgen der
XVIIde en XVIIIde eeuw en hare bewoners . Groningen,
J. B . Wolters, 1906 .
Groningerland zag er in de 17de en 18de eeuw heel anders uit
dan thane . De talrijke kasteelen van den Groninger landadel, die
de kaart van B e c k er i n g h vertoont, zijn op enkele uitzonderingen
na verdwenen . Wat van al die gebouwen, waarvan sommige tot
de 14de en 15de eeuw opklommen, to zeggen valt en hoe hunne
bewoners langzamerhand als „j onkers" de rol van bezitters van
heerlijkheden in bet oude vrije Friesche Ommeland gingen spelen,
wordt ons door den bekenden Groninger rijksarchivaris nauwkeurig
en op onderhoudende wijze verteld. Zijn boek is eon stuk oudheidkunde, oude beschavings- en rechtsgeschiedenis, dat zeker binnen
en buiten bet gewest met belangstelling en erkentelijkheid zal ontvangen worden . Een lijst van alle voormalige oude burchten met
historische toelichting volgt achter de algemeene beschrijving van
aard en wezen dezer merkwaardige kasteelen en van hunne bewoners .
De omwoners daarvan, de plattelands-Groningers van onzen
tijd, worden in bet boek van mevr . D e H a a s ten tooneele gevoerd,
sprekend in hun eigen dialekt en over hunne eigenaardige gewoonten en denkwijzen . Wic iets van hen weet, zal in bet algemeen
bet gunstige oordeel van Dr . L i n g b e e k over bet boekje willen
onderschrijven . Alleen dient opgemerkt to worden, dat de taal
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dat hebben wij indertijd van den bekenden dialekt-voordrager
H o 1 s b e r g e n anders gehoord ! Het zevental kleine novelles is niet
onverdienstelijk ook als zoodanig .
P. J . B .
F . M . K n o b e l . Dwars door bet land van Roosevelt .
Amsterdam . H. J . W. B e c h t, 1906 .
Het klimmend getal goede reisbeschrijvingen over de Vereenigde Staten getuigt van toenemende belangstelling in ons land
voor bet levee en streven in de groote Republiek, waar de dollar
heerscht . Boissevain, Tutein Nolthenius, Dr . Kuyper,
Hendrik Muller, Hugo de Vries gaven ons reeds allerlei
belangwekkende kijkjes op land en yolk, industrie en wetenschap .
Hier is een man van den handel aan bet woord, die zich evenwel
niet bepaalt tot dit gebied, waarop St . Francisco en Chicago, St .
Louis, Buffalo en Nieuw-York vooral zijne aandacht trokken, en die
ons niet alleen cijfers van in- en uitvoer en opmerkingen over heden
en toekomst van den Amerikaanschen handel voor oogen plaatst.
Hij, die in bet Oosten met zooveel talent de belangen van Nederland behartigde en voortgaat to behartigen, vestigde ook in bet
bijzonder de aandacht op bet Nederlandsche element in Amerika
en zijn toekomst, waarover hij gunstiger denkt dan sommige der
bovengenoemde schrijvers. Holland City en Grand Rapids bezocht
hij met groote belangstelling voor die middelpunten van Nederlandsche kolonisatie, waaraan ook Dr . K u y p e r zoo vele merkwaardige bladzijden wijdde . Wat hij daarover zegt, is de overweging waard van alien, die in de rijen van bet Algemeen
Nederlandsch Verbond zich bezig houden met de vraag, hoe bet
mogelijk zal zijn die elementen voor onzen stam to behouden of
ten minste ze niet geheel daarvan to laten vervreemdon . Ook to
New-York kwam hij in aanraking met bet veelbelovende Amerikaansche „long-Holland" . Het onderhoudende boek eindigt met
een bezoek aan Washington en den merkwaardigen nakomeling der
oude Hollanders, die daar thans de leider is der groote Unie en
de aandacht der gansche wereld bij vooi tduring tot zich trekt .
P . J. B.

AFSCHEIDSCOLLEGE VAN
PROFESSOR VAN DER WYCKI
Uit de Staatscourant heeft men kunnen bespeuren, dat
het H . M . de Koningin behaagd heeft mij op miju verzoek
eervol ontslag to verleenen . Ziedaar de officieele waarheid,
en ik zal er mij wel voor wachten aan haar to tornen . Men
leide er echter niet uit af, dat ik vrijwillig een eindstreep
heb getrokken onder mijne academische werkzaamheid . Had
ik verzuimd ontslag aan to vragen, dan zou het mij toch
zijn thuisbezorgd, want, zooals onze hoog geschatte President-Curator den zeventigjarige schreef : ,Lex dura, sed ita
scripta." Ik mag mij gelukkig roemen, dat ik, wegens mijn
leeftijd gedwongen mij terug to trekken, de tack gaarne
weer na de groote vacantie zouu opvatteD . Eon ding is
zeker, dat ik mij 43 jaren lang gelukkig gevoeld heb in
mijn ambt, en dat, als ik weer op aarde kwam, ik liefst
weer professor, en dat wel in de philosophie, zou zijn . Ik
heb het altjjd met mijne studenten goed kunnen vinden en
ik heb altijd behagen gevonden in den omgang met mijne
ambtgenooten. Mij was als philosoof de plicht opgelegd
het gezelschap to zoeken van de fijnste en schranderste
geesten, die, peinzende over de wereld- en levensraadsels,
op aarde hebben rondgewandeld. Ik kau niet uitspreken,
hoe weldadig en verheffend dat gezelschap is . Zeker,
,,Denken ist ein schweres Geschiift," zooals S chop enha u e r zegt ; ook heb ik aan mijn lichaamm sours de waarheid ondervonden van R o u s s e a u's uitspraak : ,Phomme,
qui pense, est un animal d4g4n4r4 ." Maar als ik mij in
0 . E. VI 8
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moeilijke studies verdiepte, wist ik, dat dit niet nutteloos
was, want straks zou ik gelegenheid hebben de vruchten
mijner overpeinzingen mee to deelen . diet doet mij Teed,
dat dit voortaan anders zal zijn .
Doch het zou voor mij to ontroerend wezen over al de
zegeningen to spreken, die het universitair levee over mij
heeft uitgestort . Ik zal zwijgen over de hooggewaardeerde
bewijzen van toegenegenheid, die ik, in den langen loop
der jaren, eerst to Groningen, daarna to Utrecht, ook nu
ten slotte bij mijn afscheid, van Curatoren, Ambtgenooten,
Studenten ontvan gen mocht. Zwij gen over de duizende
gelukkige uren, die ik als docent heb doorgebracht . Zwijgen
van het Groningsche,,Dicendo Discimus", van het Utrechtsch
„Arti et Litteris" en andere studentenvereenigingen, waarvan ik eerelid of eerevoorzitter mocht zijn . Nu zoovele
hechte banden moeten verbroken worden, heb ik het gevoel,
alsof ik op het punt sta levend to worden begraven . Bewust
dat ik ver beneden mijn ideaal gebleven ben, zal ik zwijgen
over mij zelf, maar, zakelijk en sober, een onderwerp behandelen, dat wellicht belangstelling zal inboezemen . Door
de keuze van mijn onderwerp zal ik gelegenheid hebben
de taak to vervullen, die mijn beminnelijke diep betreurde
ambtgenoot v a n M e 11 e mij in zijn laatsten brief heeft
opgedragen . Hij wenschte, dat ik mij in het openbaar zou
uitspreken over het volstrekte gezag van richtsnoeren of
normen op ieder gebied van geestelij k leven. Door juist
dat onderwerp to behandelen, kan ik in dit laatste uur
tevens toonen, in welken geest ik heb gedoceerd en een
soort van wijsgeerig testament aanbieden.
Leerling van den genialen 0 p z o o m e r beschouwde ik
in den aanvang mijner loopbaan ervaring als den eenigen
sleutel tot oplossing van raadsels, maar steeds duidelijker
heb ik in den loop der jaren leeren inzien, dat wie van
ervaring spreekt niets zegt, daar zij zelve het grootste van
alle raadsels is .
Wat ik bedoel is het volgende . Wij zijn er allen van
overtuigd, dat wij leven in een wereld van op elkander
werkende dingen, welke zich uitstrekt in een overal gelijke
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ruimte en verandert in een gelijkmatig doorloopenden tijd .
Die wereld noemen wij de wereld der ervaring en zij is de
bouwstof der wetenschap . Doch slechts voor een deel, wat
haar inhoud betreft, is die wereld gegeven door onze gewaarwordingen . Haar vorm komt van elders, is een geestelij ke iuzet, zonder welken die wereid als een vermolmd
aeraamte in elkaar zou storten .
Reeds C art e s i u s heeft dit eenigszins begrepen . Hij
spreekt van een stuk was, dat vobr hem ligt, en ontdekt
er verschillende eigenschappen aan : het is wit, hard, koud,
geeft geluid als er met den vinger op getikt wordt . Terwijl
hij zich omkeert, wordt het was bij het vuur gebracht en
nu vertoont het geheel andere eigenschappen : het is gesmolten, heet, niet meer aan to raken . Toch is hij er van
overt uig d, dat het hetzelfde sulk was is . Die overtuiging
is g een vrucht van zien, tasten, ruiken, proeven . Zij is
een inzicht van den geest alleen . Wat hij meende door
zijn zintuigen to ontdekken : een blijvende hoeveelheid was,
is er door het vermogen tot oordeelen, dat des geestes is .
Inderdaad zijn ons dingen niet gegeven, uitsluitend
eigenschappen, en ook deze nog maar enkel wat haar inhoud
betreft, dus niet als eigenschappen, maar als komende
en gaande gewaarwordingen . Het ding, dat den inhoud dier

g ewaarwordingen zoo met elkander in verband brengt, dat

wij van een ding kunnen spreken, onttrekt zich aan onzen
blik. Wat niet words doorleefd kan slechts een vorm van
groepeering van het doorleefde zijn. De categorie „ding"
wordt noodwendig telkens door ons toegepast ; zij is een
reg el, vol- ens welken wij, onaf hankelijk van individueele
wiliekeur, gewaarwordingen tot waarnemingen verbinden ;
zij verteg enwoordigt een verplichting, welke ons is opgelegd .
Nu begrijpt men, waarom K a n t bij de waarneming
inhoud en vorm aan elkander o verstelt . Door ontleding
van het ailedaag sche feit der waarneming kwam hij tot de
verrassende ontdekking, dat zij een synthese is, dat er in
haar geestelijke constructiestukken aanwezig zijn, zonder
welke wij ons niet door een wereld van dingen omgeven
zouden achten.
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Laat mij nog een voorbeeld geven . Op een stuk blauw
lakmoespapier valt een druppel zuur . Het papier wordt
rood gekleurd . De noodzakelijkheid daarvan wordt niet
door ons gezien . Toch wordt zij door ons aangenomen
en met een gevoel van zekerheid, waaraan niets ontbreekt,
wagen wij het to zegg en : hier is verband van oorzaak
en gevolg.
Vanwaar die zekerheid, dat er hier meer dan opvolging,
dat er samenhang van gebeurtenissen is ? D a v i d H u m e
heeft getracht haar to verklaren . Wij zijn slaven der gewoonte . Als A . telkens op nieuw, en zonder uitzondering,
door B . gevolgd wordt, kunnen wij niet nalaten, zoodra
A. zich voordoet, B . to verwachten . Toch is het denkbaar,
dat A . en B . niet bij elkander behooren, dat de geregelde
opvolging slechts tijdelijk geldt, dat Coeval het hart der
wereld is . Hot verleden is geen ontwijfelbare waarborg
voor de toekomst. Steenen, van hun steun beroofd, zijn
gevallen ; ligt daarin opgesloten dat ze zullen vallen, moeten
vallen ? Dat moeten wordt nooit gezien en is dus eigendunkelijk aangenomen . Zoo is hot dus sleur, die volgens
Hum e bewerkt, dat wij aan causaliteit gelooven . Een
redelijke grond voor dat geloof is er niet . Wie echter
ziet niet in, dat Hum e, als hij sleur iets bewerken laat,
van de erkenning van causaliteit uitgaat ?
Zeker, oorzaken vinden wij evenmin als dingen to
midden van den chaos onzer gewaarwordingen . Daaruit
volgt enkel, dat waarneming iets meer is dan een som van
gewaarwordingen . De inhoud der gewaarwording wordt
opgevat als eigenschap van een ding, de verandering aan
dat ding als gewrocht . Deze begrippen behooren niet tot
den inhoud, maar tot den vorm der waarneming ; ze zijn
categorieen, in welke wij genoodzaakt zijn to denken, en
zonder welke er geen wereld der ervaring zou zijn . Zij zijn
logische voorwaarden dier werkelijkheid, waarvan wij zelve
deel uitmaken en waarin wij zelve een plaats beslaan .
Men heeft gezegd, dat de wereld der ervaring door
zoo'n geestelijken inzet subjectief wordt gemaakt . Doch
wat is de geest, die zijn vorm aan de wereld geeft ? Niet
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welke er nerg ens op elkander werkende dingen door ons
zouden worden gang etroffen . Wereld en geest staan niet,
door een kloof gescheiden, tegenover elkander, maar ze
vormen een geheel. In plaats van to zeggen, dat K a n t
de wereld subjectief heeft gemaakt, kan men even goed
beweren, dat hij den geest geobj ectiveerd, hem in de wereld,
die, in zoover kenbaar, zijn gewrocht is, heeft opgelost .
De inhoud van het bewustzijn van een individu wisselt
onophoudelijk. We zien, hooren, voelen nu dit, dan dat,
al naar g elang de aandacht zich richt of de inwerking der
buitenwereld zich doet gelden . Toevallig en chaotisch, aan
de deelen van een kaleidoscoop gelijk, treffen de gewaarwording en samen . Van ervaring zou er geen sprake zijn,
als we er toe beperkt waren dat gewoel van door elkander
heen golvende gewaarwordingen gade to slaan . Maar het
verstand identificeert aan elkander gelijke beelden en zegt
ziedaar hetzelfde wat we vroeger zagen . Het verstand neemt
aan, dat, als wij den blik afwenden of de oogen sluiten,
de dingen blijven voortbestaan . Het verstand erkent een
wettelijken loop der natuur . Het verstand vult de sporadisch
waargenomen momenten van een beweging of een gebeurtenis aan, en maakt er een onafgebroken plaatsgrij pend
geheel van . Zoo overschrijdt het verstand de sfeer van wat
feitelijk doorleefd wordt en maakt dat geordend geheel,
hetwelk de wereld der ervaring heet . Het is de groote
verdienste van K a n t die verrichtingen van het verstand
to hebben opgemerkt . Zij zijn de intellectueele schroeven,
door welke zoowel de alledaagsche als de wetenschappelijke
ervaring wordt saamgehouden en zonder welke zij in vormloos puin zou uiteenvallen . Ervaren is op reis doorleven,
want varen is reizen . Welnu, slechts een deel der ervaring
is werkelijke ervaring . Aan het logisch element in 's menschen ziel moet het worden toegeschreven, dat datgene er
is, wat wij gewoon zijn ervaring to noemen, maar wat voor
de helft meer dan ervaring is . K ant heeft de gedachte
uitgewerkt, die reeds A r i s t o t e 1 e s donker voor den geest
zweefde, toen hij schreef : „De ziel is in zeker opzicht alles ."
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Die uitspraak van den grooten Stagyriet is nog een
gebrekkig stamelen . Zij verhinderde hem niet alles tevens
buiten de ziel to plaatsen, de werkelijkheid als op eigen
voeten staande to beschouwen. Van het individueele subject, van u of van mij, hangt inderdaad de wereld zeer
stellig niet af, maar wel van den onpersoonlijken, allesomvattenden logos, die in alle redelijke wezens leeft . Ieder
mensch staat tegenover een wereld, die van hem onaf hankelijk is, maar die niet onafhankelijk is van bewustzijn . De
samenhangende wereld der ervaring is een wereld voor
bewustzijn ; een andere wereld, een wereld zonder bewustzijn,
kennen wij niet en kunnen wij niet kennen . Verstandig is
dus er van to zwij gen .
Hier verrijst een nieuw begrip van waarheid, hetwelk
als de groote ontdekking van K a n t mag worden aangemerkt.
Tot op zijne dagen had het als onomstootelijk axioma
gegolden, dat wie waarheid wil het zijnde als zoodanig
heeft op to vatten, het in zijn denken zoo getrouw mogelijk
behoort of to spiegelen . Overeenstemming van werkelijkheid en gedachte, zoo heette de definitie van waarheid .
Die definitie was een scherp wapen in de handen van den
twijfelaar. Hoe zullen wij ooze gedachten met de werkelijkheid in overeenstemming brengen ? Om het to doen,
moeten wij de werkelijkheid reeds kennen . Maar dan behoeven wij haar niet to leeren kennen. Zoo blijkt het
onmogelijk kennis to verwerven, indien werkelijkheid op
eigen voeten staat, onafhankelijk van ieder kennend subject .
Doch als wij eens begrepen hebben, dat geest en
wereld, dat bewustzijn en zijn, als deelen van een geheel
bij elkander behooren, dan krijgen wij een nieuwe definitie
van waarheid, welke aldus luidt : waarheid is een gepaste
verbinding van gedachten . Niet de werkelijkheid beslist
over de juistheid van ons oordeel, maar de verplichting om
zus of zoo to oordeelen bepaalt wat werkelijkheid is.
Merk op, dat al ons kennen oordeelen, en dat al ons
oordeelen ja of neen zeggen is .
Stel dat het oordeel antwoordt op een vraag. Die
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onderstelling is rechtmatig, want het probleem gaat steeds
vooraf aan zijn oplossing . In de vraag hebben we nu reeds
alle bestanddeelen van het oordeel, en als de vraag ondubbelzinnig, als zij tevens voor beantwoording vatbaar is,
dan moet hot antwoord luiden : ja of neen . De zin van
ieder oordeel is : ja of nee-n .
Ret oordeelen is dus, gelijk het willen : goedkeuren of
verwerpen, waarde toekennen of waarde ontzegge -n . Dat
heeft S p i n o z a begrepen, toen hij intellectus en voluntas
voor identisch verklaarde .
Toch is er tevens verschil . De gedachte op reis to
zullen gaan kan op dit oogenblik aangenaam zijn, op een
ander oogenblik ons onverschillig later, of zelfs een gevoel
van onlust wakker roepen . Maar als ik oordeel, dat ik
flu en hier tot u sta to spreken over het wezen van waarbeid, dan bevestig ik iets, dat eeuwig geldig blijft . Ook
al word ik zoo oud als M e t h u s ale m, de juistheid van
dat oordeel kan niet meer ongedaan worden gemaakt . Het
is voor alle tijden geveld . Zoo gevoelen wij ons gebonden
om aan iedere waarheid, hoe onbeteekenend haar inhoud
ook moge zijn, een eeuwige waarde toe to schrijven .
De waarheid van een oordeel is niet anders dan de
erll&e-nning van zijn behoorlijkheid, het besef een plicht to
vervullen door ja of peen to zeggen tot de samenkoppeling
van een bepaald subject met een bepaald praedicaat .
Dien maatstaf gebruikt men zoowel bij de afgeleide als
bij de rechtstreeks evidente oordeelen . Een andere maatstaf is er niet . Ret is, zooals Dr . J . D . Bier e n s d e H a a n .,
in aansluiting aan K ant, reeds negen jaar geledeD, betoogd
heeft : ,De norm der waarheid is in ons zelf ." Terecht
voegt hij er aan toe, dat de mensch een meer centrale
plaats in het universum inueemt, dan hem door de natuurwetenschap sedert de Renaissance wordt toegewezen . De
anthropocentrische wereldbeschouwing is nog altoos de ware,
hoewel in een geheel anderen zin dan vroeger geloofd werd .
Zeker, kennis verliest haar zin., als wij niet eene van ons
onafhankelijke orde aannemen . Maar die orde is enkel de
richtige orde der gedachten . Laat ons beproeven to loochenen,
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dat het logisch behoorlijke een volstrekte beteekenis heeft .
Wij kunnen het niet . Want iedere loochening is een
oordeel, en ieder oordeel erkent, zoodra het aanspraak op
waarheid maakt, dat wij voor de macht van het volstrekt
behoorlijke hebben to buigen . Het leidt tot zelftegenspraak
to willen twijfelen aan de waarde der waarheid.
Wilt ge er het bewijs van? N i e t z s c h e schreef
,,Waarlijk vrije geesten gelooven niet aan waarheid . Met
de onbedwingbare Assassinenorde, die de kruisvaarders in
het Oosten ontmoetten, zeggen zij : Niets is waar, alles is
geoorloofd ." Ik antwoord : het inzicht, dat niets waar is,
bedoelt dan Loch waar to zijn . Dus : er is wel waarheid .
De waarde van waarheid is zekerder dan ieder oordeel, dat
wij kunnen vellen, omdat ieder oordeel zonder haar zinneloos is .
Wellicht zegt :men
,Het verschil tusschen geldige
en ongeldige oordeelen is op de keper beschouwd nul .
Immers ieder. oordeelt, zooals hij, door oorzaken bepaald,
oordeelen moet ." Doch wie zoo spreekt, beroept zich op
het causaliteitsbeginsel en schrijft dus daaraan volstrekte
geldigheid toe . Hij erkent het absolute en beeldt zich in
to meenen : alles is betrekkelijk .
Inderdaad is in zekeren zin alles betrekkelijk . Alles
heeft zijn tegendeel . Noord- en Zuidpool bestaan slechts
met en door elkander . Het positieve is tevens negatief,
want het is niet het negatieve . Omgekeerd is het negatieve, niet als afwezig gedacht, maar als werkelijk tegengesteld, eveneens positief. Dat alles is oude, nooit miskende
waarheid. Maar wat maakt de Hegeliaan er thans van ?

,,Het is belachelijk to zeggen, dat contradictie onaannemelijk
zou zijn ." Alsof verschil en strijd hetzelfde ware ! De man
is het teg en deel der vrouw . Als daaruit voortvloeide, dat
er strijd moest zijn tusschen man en vrouw, dan ware het
niet geraden ooit een huwelijk to sluiten .
Het is verkeerd aan het principium contradictionis to
willen tornen . Het is verkeerd ja en neen to gelijker tijd
to willen zeggen . De geldigheid van de norm gaat vooraf
aan alle zijn, is voorwaarde van alle zijn . In het zoo oordeelen moeten en niet anders oordeelen kunnen bezitten
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wij een zekerheid, welke zich als een imperatief aankondigt .
Om die reden zou het een contradictie zijn de denknormen in den loop der eeuwen langzamerhand to doen
ontstaan . Hare geldigheid is voorwaarde van het begrip
eener wereld, waarin velerlei telkens ontstaat . De categorieen, voorwaarden van alle ontwikkeling, kunnen niet zelve
gewrocht van ontwikkeling zijn . Het is een logische font
de genetische methode op de categorieen to willen toepassen .
Ja, in den individueelen mensch ontstaat de toepassing
der categorieen en het besef van hare geldigheid . Zelfs
mag men op empirisch standpunt zeggen, dat de individueele mensch in die en die categorieen denkt, wijl de omringende werkelijkheid in die en die categorieen bestaat .
Hier wordt dus terecht de juistheid der oordeelen van hunne
overeenstemming met de werkelijkheid afhankelijk gemaakt .
Doch er is een hoog er standpunt, dat van den wij sgeer, die vraagt naar de mogelijkheid van kennis in het
algemeen, en de voorwaarde dier mogelijkheid ontdekt in
de volstrekte geldigheid van normen, waaraan bewustzijn
en zijn beiden zijn gebonden, daar deze slechts twee zijden
van een geheel, van ee ne en dezelfde ervaring uitmaken .
Zeker, ervaring is uw en mijn gebrekkige ervaring,
maar zij is meer dan dat . Wij hebben besef van gene alomvattende, in ieder opzicht voltooide ervaring ; zij spreidt
zich uit door alle ruimten, vult alle tij den, is moeder van
alle realiteit. Die totaliteit der ervaring is niet als een
werkelij k voltooid geheel to beschouwen ; zij is een idee in
den Kantiaanschen zin des woords, vertegenwoordigt een
taak die ons is opgeleg d, de taak om al het geg evene tot
een samenhangend geheel to verbinden, een taak, die we
nooit afwerken kunnen, maar die als onbereikbaar einddoel
van ons streven ons voortdurend den weg wijst .
Ik herhaal het : gedachten zijn niet waar, omdat ze
overeenstemmen met de werkelijkheid . Neen, juist omgekeerd is de behoorli;ke gedachte maatstaf der werkelijkheid .
Als wij zoo het Hegeliaansche ,was verniinftig ist ist
wirklich" verstaan, dan, maar ook dan alleen, heeft het
een gezonden zin .
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Het is plicht goed to denken, omdat zoo waarheid
verkregen wordt, waarheid, die waardevol is .
Hiermede is het intellectualisme op zijde geschoven,
K a n t' s primaat der practische rede gehandhaafd . Er is
iets hoogers, zoo men wil, iets diepers dan kennen en
denken, iets zonder hetwelk kennen en denken onbestaanbaar zouden zijn : plichtbesef.
Neem het woord plichtbesef hier zoo ruim mogelij k.
Ik duid er mede aan, dat de mensch zich tegenover waarden
ziet geplaatst, die erkenning eischen, enkel omdat zij waarden zijn . Zulk een waarde moet hij toeschrij ven aan behoorlijk gevormde gedachten, aan kundigheden . Ook aan
schoonheid, aan recht, aan zedelijkheid .
Ik zeg : aan zedelijkheid . Alle leven is een leven in
den tijd . De zedelijke begrippen hangen daarom samen
met historische toestanden, met de omgeving, waarin de
mensch handelend optreedt . Voor u of voor mij kan de
levenstaak niet geheel dezelfde zijn als voor een oud Romein
uit de dagen van G e r m a n i c u s . Zelfs is zij altijd strikt
individueel. De ethica eischt niet onderdrukking der persoonlij kheid. Zij eischt integ endeel, dat ieder op zijn eig en
plaats die taak uitvoert, welke hem en geen ander is opgelegd . Zieda,ar een imperatief, welke niet den zin van
het persoonlijk ]even prijs geeft en toch een al .gemeen
gebod is . Ziedaar een norm, welke zuiver formeel is, maar
dan ook bet wezen van alle zedelijkheid uitdrukt . Voor
nukken en luimen, voor het zich uitleven, zooals het thans
heet, heeft een gezonde ethica geen ruimte . Wel voor persoonlijke ontwikkeling en aanvaarding van een persoonlijken plicht . Zij is individualistisch, juist omdat zij voor
alien geldig wil zijn .
Dit wordt vergeten, waar het ethische op natuurkundigen
trant wordt opgevat en het algemeen menschelijke als
norm wordt aangezien. Dan heet het bekrompen nog iets
anders dan mensch, b .v. een goed vaderlander, to willen
zijn . Het is, omdat men den samenhang met het leven
uit het oog verliest .
Ja, de ethische geboden binders iederen mensch . Maar

163
omm aan die geboden een inhoud to geven, is het zeer algemeene en dus zeer onbepaalde begrip ,mensch" niet voldoende . Ee-n groot deel van zijn plichten kan de mensch
enkel ais familielid enn als staatsburger vervullen, als deel van
dat historisch geheel, dat wij een yolk noemen . Immers
iedere natie heeft haar eigen taak, de haar toevertrouwde
kultuurwaarden.. In de vervulling van die taak kan ooleen klein yolk g root zijn, gelijk ons uit koninklijken mond
herinnerd is . Wie het mensch zijn in den hoogen zin des
woords zich tot ideaal stelt kan er dan eerst in slagen
aan dat ideaal een karakter van bepaaldheid to geven, als
liij zich tot taak sluelt : een voortreffelijk mensch to zijn in
zijn eigen tjjd en zijn eigen land . Als men den historischen
samenhaug verbreellit en zich tot doel stelt : het algemeen
menschelijke, dat voor alle eeuwen en voor alle streken
der aarde past, dan houdt men niets over, waaraan waarde
to hechten is . llet humanisme is, gelijk fijn werd opuemerkt, geen kosmopolitisch, geen algemeen menschheidsideaal ; de naamm is verkeerd ge.kozen om een historisch type,
een nationaal type, dat men in een betrekkeliik klein aantal
personen der klassieke wereld verwerkelijkt zag, als voorbeeld aan to prijzen . De term humaniteit werkt verwarrend,
tenzij men daarb~j denkt aan bepaalde deugden .
Ja, in sommige opzichten hebben wij kosmopolieten to
zijn . B.v. als beoefenaars der wetenschap . Wetenschap is
internationaal . Op haar gebied hebben wij ons enkel leden
der beschaafde menschheid to gevoelen . Maar ook de gemeenschap, die door dat woord wordt aau( -,eduid en waarvoor de nationale grenzen Diet bestaan, is een product van
historische ontwikkeling, een begrip, dat wij slechts historisch vatten kunneD . Nooit kan het onze taak zijn enkel
in den natuurkundigen zin mensch, exemplaar van het
geslacht, to zijn . Dat kunnen wij niet als waardevol beoogen, want, onafhankelijk van onzen wil, zijn wij reeds
menschen, en het staat niet in onze macht iets antlers,
leeuw of engel, to zijn .
De mensch kan een goeden wil hebben, een wil gericht
op alles wat zelfstandig waarde heeft, op schoonheid, zede-
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lijkheid, wetenschap enz . K ant eischt dus terecht : eerbied voor den mensch qua mensch, voor iederen mensch .
Maar het hangt geheel van tijd en plaats en omstandigheden
af, hoe wij then eerbied hebben to betoonen .
Uit de historie als zoodanig last zich geen ethica
afleiden . Historie kan ons enkel leeren hoe gehandeld
wordt, niet hoe behoort gehandeld to worden . Ethica
wordt eerst dan mogelijk, als men van een Principe uitgaat,
dat niets met historie to maken heeft, dat zich boven alle
historie verheft, van dit principe : er zijn waarden, die als
einddoel moeten geeerbiedigd worden . Eerst als men dit
zuiver formeel principe aanvaard heeft, kan het historisch
denken. ons h elpen om aan het begrip van het zedelij ke
een inhoud to geven .
Er zijn waarden, die men als einddoel eerbiedigen moet .
Zulk een waarde is e4nheid van geestelijk leven . Men kan
zeggen, dat het beginsel der tegenstrijdigheid een natuurwet is ; immers niemand is in staat met bewustzijn tegelijkertijd
hetzelfde to bevestigen en to ontkennen . Zulks verhindert
even wel niet, dat het tevens een n ormaalwet is, want aan
de doorgaande overeenstemming van ons denken met zich
zelf hapert in den regel nog al veel . Karakteristiek is het
zelfs voor kinderen, voor naleve personen, voor de menschheid zooals zij in doorsnede is, dat zij strijdige reeksen van
gedachten, zonder dat de botsing wordt opgemerkt, vreedzaam
naast elkander lateru loopen . Het gebrek aan logica is
pier gevolg van het onvermogen om het innerlijk leven
saam to vatten, het to beheerschen, het met een veldheersblik to overzien . Er wordt een groote mate van geestelijke
energie, een krachtige persoonlijkheid vereischt om harmonie
in de sfeer van het denken to bereiken . Hetzelfde geldt
van den mensch als willend en handelend wezen . In zekeren
zin kan men zeggen, dat wuftheid het kenmerk van onzedelijkheid is . Niets is gewoner, zelfs bij zoogenaamde
beschaafde menschen, dan een gemoedsleven, dat uit louter
dissonanten bestaat . Al naar gelang b .v. hun jaloerschheid al of niet geprikkeld wordt, gedrag en zij zich tegenover dezelfde personen op uiterst hardvochtige of op uiterst
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liefderijke wijze. Een en hetzelfde steeds to willen is het
ideaal van hem, die er naar streeft geen speelbal van
toevallige indrukken, geen slaaf van zijn hartstochten, maar
een vrij e en zelfstandige persoonlij kheid, een redelij k en
daardoor juist een zedelijk wezen to zijn . Een en hetzelfde
steeds to willen is het kenmerk van den hoogstaanden
mensch . Alleen hij, die aan het beste in zich zelf getrouw
blijft, aan het ideaal, dat hij in zich zelf aantreft, heeft
een onwankelbaren wil .
Doch ook zoo geformuleerd blijft het beginsel der
zedelijkheid louter formeel . Het zegt niet wat gewild
moet worden, maar enkel dat er eenheid in het willen moet
zijn . Het staat op een lijn met het principium contradictionis, hetwelk niet aanwijst, wat er gedacht moet worden,
maar enkel dat er harmonie in het denken behoort to zijn .
Terecht heeft K a n t begrepen, dat normaalwetten geen
inhoud kunnen hebben .
Ik sprak van recht . Ik bedoelde dat recht, waarnaar
het zoogenaamd positief recht beoordeeld wordt . Vroeger
heette het natuurrecht .
Die term was niet slecht gekozen, toen natuurrecht aan
goddelijk recht werd overgesteld, maar de vraag of recht
een eigen natuur heeft, waardoor de Godheid gebonden
wordt, dan wel, zooals de Scotisten beweerden, van goddelijk
goedvinden afhangt, is thans niet meer aan de orde van
den dag . Die quaestie laten we dus rusten .
Wil men de natuur van het recht op dezelfde wijze
bepalen als de natuur van den vogel, of de natuur van het
zoogdier :' Dan wordt het wisselend historisch recht, het
recht, dat geldt in een bepaalde eeuw, als exemplaar opgevat van lets universeels, waar het eigenlijk op aankomt,
daar het 't wezen van het recht zou zijn, het telkens wederkeerende, het permanence, terwijl wat verandert slechts een
onbelangrijk toevoegsel heet . Maar het recht in then zin
geldt evenmin als de visch of het zoogdier ergens zou bestaan . Er zijn enkel historische rechten, producten van
ontwikkeling in den loop der tij den . Sedert S a v i g n y
hebben de juristen aan de armelij ke abstractie van een

166
gemeenschappelijk recht den rug toegekeerd en zij leggen
zich thans op historisch denken toe . Het natuurrecht in
den ouden zin heeft geen verdedig ers meer . Wie thans
nog voor natuurrecht pleiten, bedoelen normatief recht .
In dien zinn moeten we bet verkeerdelijk genoemde natuurrecht blijven erkennen . Terwijl de historie ons leert wat
den naam van recht al zoo draagt, heeft de rechtsphilosophie
to zeggen wat dien naam verdient to dragen . Zij staat
bier in dezelfde verhouding tot bet historisch gegevene als
de logica tot de geschiedenis van bet wetenschappelijk
denken, als de ethica tot die der zeden . Doch, gelijk de
inhoud der wetenschap niet uit de logica wordt geleerd,
kan men den inhoud van bet recht niet aan de philosophie
outleenen . Zij is enkel in staat ons een form eel begrip van
recht to verschaffen en materieel recht ontdekt men enkel
door op historische gestalten to letten .
Niet anders staat bet met de aesthetica. Men heeft
een norm noodig om bet schoone to onderscheiden van wat
niet als schoon, maar als nuttig, aangenaam of zedelijk bijval
oog st . Zoo alleen last zich bet gebied dier wetenschap
afbakenen. Maar die norm verkrijgt men niet door bet
gemeenschappelijke op to sporen van mooie meisjes, mooie
landschappen en mooie gedachten . Een algemeen geldig e
norm van bet schoone, gelijk ons door K a n t werd verschaft, kan enkel formeel zijn . Om een inhoud to erlangen
moet zij op een bepaald e stof worden toegepast .
Zelfs is de stof bier onontbeerlijk . Het schoone zoowel
van natuur als van kunst wordt door den geest genoten,
maar bet element, zonder hetwelk er geen schoonheid zou
zijn, is bet zinnelijke . Dat zelfde zinnelijke, hetwelk zoo
dikwijls vijandig aan den g Best overstaat, wordt bier een
gewillig werktuig des geestes . Dit is de triumf van het
schoone, dat het de macht des geestes toont om het
zinnelijke to adelen .
En nu ten slotte de godsdienst . Ook hier gaat de
wij sbegeerte uit van bet waardevolle, van bet heilige, dat
-tegenover ons willen komt to staan, dus van plichtbesef .
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Doch terwijl, in de overige geestelijke wetenschappen, het
to doen was om de macht des menschen, die het ware wil
denken, het g oede wil doen, het schoone wil genieten of
voortbrengen, treedt hier zijn onmacht op den voorgrond,
daar hij niet alles kan wat behoorlijk is, en zoo boven
zich zelf uit verwezen wordt tot lets hoogers dan de mensch .
Plichtbesef ligt voortdurend overhoop met neiging ; wij
staan alien telkens op het punt van vallen . Zoo verrijst
het ideaal van een heiligen wil, onvoorwaardelijk gericht
op alles wat volstrekte waarde heeft . Of laten wij het
aldus uitdrukken . Hoe komt de mensch er toe zich zelf
en al zijn natuurgenooten als beperkt to beschouwen :' Als
beperkt in wijsheid, goedheid, gezag :' Beperktheid is een
relatiebegip en onderstelt althans een vaag besef van volkomen wijsheid, goedheid, gezag . Die twee begrippen behooren bij elkander gelijk Noord en Zuid . Om de realiteit
als gebrekkig to kennen, moet de mensch een standaard
van volm aaktheid in zich zelf vinden .
Er komt nog iets bij . Het zedelijk goede eischt onze
inspanning . Maar de uitkomst van ons handelen hebben
wij niet in onze macht . Het haugt niet van ons af, dat
die uitkomst goed zij . Dat moeten we overlaten . Toch
zal niemand beweren, dat de uitkomst van ons handelen
onverschillig is. Wij moeten kunnen vertrouwen, dat uit
den strijd om het recht het recht zelf ten slotte zegevierend
to voorschijn treedt . Hier wordt het ideaal van een heiligen
Wil tevens dat van een heilige, iederen tegenstand overwinnende Macht, wier wegen niet onze wegen zijn, maar
die er voor zorgt dat de vrucht van edel streven en van
goede daden niet verloren ga . Ons plichtbesef zou een
hersenschim zijn, ons handelen zou Been zin hebben, indien
die heilige, goede macht een droombeeld ware . Wij behooren
to gelooven wat wij moeten aannemen om het menschelijk
leven menschwaardig to doen zijn .
Ziedaar het postulaat van K ant . Van begrijpen is
hier geen sprake . Indien alles in natuur en g eschiedenis
zich als doelmatig aan ons opdrong, zoodat wij vollen vrede
konden hebben met de werkelijkheid en er geen prikkel tot
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vorming van idealen bestond, dan zou dat de dood zijn
voor krachtsbetoon en vroomheid . Menschelijke inspanning
ware overtollig, indien de loop der dingen zonneklaar
behoorlijk was . De hinderpalen, die de goede wil op zijn
weg ontmoet, zijn middelen om hem to doen zegevieren ;
zonder strij d is triumf ondenkbaar . In zoover kan men
zeggen, dat het onredelij ke in de rede ligt . Het zou gedaan
zijn met het hunkeren der ziel naar een koninkrijk Gods,
indien de eeuwige waarden, wier geldigheid door een onuitroeibaar plichtbesef gestaafd wordt, hier en thans ten voile
verwerkelijkt bleken .
Thans eindig ik. Wij hebben den cyclus der wetenschappen, die zich met den mensch als waarden-erkennend
wezen bezig houden, logica, ethica, rechtsphilosophie,
aesthetica, wijsbegeerte van den godsdienst, doorloopen of
liever doorvlogen . Het was wel geen Romeinsch wagenrennen, maar Loch een rennen.
Als mijn woord niet ijdei is geweest, ben ik er in geslaagd to toonen, dat er eischen zijn, die op zulk een
nadrukkelijke wijze tot ons komen, dat er aan luim of
;
dat
willekeur van menschen niet gedacht kan warden
er waarden zijn, die eeuwig gelden, het zij wij weinig of
veel voor haar gevoelen, onaantastbare waarden, voor welke
de mensch eenvoudig heeft to buigen ;
dat niet alles
vergankelijk is, dat er meer is dan ijzeren causaliteit, welke
heerscht over 's menschen denken en speelt met zijne plannen, m eer dan causaliteit, welke soorten van dieren en
menschen niet alleen, maar ook godsdiensten en stelsels
van zedelijkheid beurteling s voortbrengt en verwoest ;
dat de mensch niet enkel een stift in een reusachtig raderwerk, een nietig wezen, maar tevens groot is, groot als
burger van een hoogere wereld ; dat er een onzichtbare
Zon is, die geestelij k leven ontstaan en groeien doet, dat dus
de TTniversiteit van TTtrecht terecht tot haar devies heeft
gekozen : Sol justitiae illustra nos .
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V
N o r a leefde op Ekedal en ze voelde zich zeer gelukkig
en zeer op haar plaats in haar nieuwe omgeving . De smart
was bezonken en de wateren der vre ugde speelden weer
tevreden daarover heen de bron van licht die in haar was,
begon uit to stralen over Esdorp, over Ekedal, over alles,
wat Nor a omgaf.
Ze ging nu geregeld met haar nichtjes naar stad, waar
ze les nam in moderne talen en kunstgeschiedenis, in dansen,
handwerken en muziek en ze leerde bloemen teekenen op
papier en porselein, een bezigheid, waarvoor ze buitengewone
bekwaamheid bleek to bezitten .
Ook wandelde en tenniste N o o r t j e en reed ze
's winters schaatsen met J a a p en zijn vrienden . Nor a

had werkelijk een heel gelukkige jeugd !
Nog wat minder dan vroeger, toen ze E m y nog had,
toonde ze, wat in haar omging, nog wat volkomener ging ze
op in een eigen wereld van droomen en verbeeldingen,
leefde ze in haar spel, dat ze nu alleen speelde en zonder
speelgoed ; maar daardoor verloor het niets van zijn aantrekkelijkheid
integendeel .
Haar wenschen en behoeften vervormden zich naar de
om standigheden ; ze vroeg nu geen vertrouwen en gaf Been
0 . B . VI 8
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vertrouwen en voelde zich heel gelukkig zonder dat
Jai ze vond het eigenlijk wel prettig, dat knusjes geheimpje spelen met zich zelve, en de gedachte, dat ze ooit
iets van haar spel aan hear omgeving zou toonen, dat ze
ooit intiem zou spreken over hetgeen wel ernst in haar was,
over dat allerheiligste heiligdom in haar leven, waar nooit
iemand vreemds was binnengetreden,
ook E m y niet
waar haar eigen gedachten niet dan bevende dorsten naderen,
scheen haar weidra zoo absurd, zoo volkomen onmogelijk,
dat het haar waar het bovenal de aanraking was, die
ze vreesde, niet het kenbaar, het zichtbaar worden voor
vreemden, die to ver afstonden om haar pijn to kunnen
doen,
lichter toescheen, haar intiemste gevoelens op de
groote markt to Arnhem to gaan uitroepen, wat, uit den
aard der zaak, een zooveel minder intiem karakter zou
hebben gedragen, waar ook geheimen zooveel beter bewaard
zouden zijn gebleven . . . want wie zou haar gelooven ? wie
zou weten, wat to denken van zoo groote openhartigheid ? . . .
In het begin wel had ze gepoogd, een drukke correspondentie met Jan en E m y to onderhouden . Lange
brieven schreef ze, vol van alle pretj es en picnics en tennismatches, van de nieuwe kennissen, die ze in Esdorp maakte,
en J a n had dan met onhandige kinderbriefjes geantwoord ;
en E m y, die then zomer op reis was, schreef opgewonden
brieven over Zwitserland en de bergen en de gletschers en de
afgronden
maar N o r a voelde, hoe ze beiden schreven
over dingen, waarin de ander niet volkomen deelen kon .
En dat gevoel van vervreemding, dat gevoel, dat ze elkander
wel heel lange brieven konden schrij ven, maar, dat ze
elkaar Loch eigenlijk niets to zeggen hadden, word sterker,
naarmate N o o r t j e zich dieper verl oor in nieuwe verbeeldingen, die L m y niet had zien worden en waarover Nor a
nooit schreef, omdat ze niet in de termen vielen, vermeld
to worden in een brief.
In het begin ook had Nor a wel getracht, de confidenties van haar nichtj es, niet alleen to ontvangen, maar
ook to beantwoorden -- maar dan had ze aldoor gevoeld,
hoe zij met haar spel niet op kon tegen de werkelijkheid
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van haar nichtjes, hoe ze tegenover then ernst niets dan
4dwaasheid had to stellen, hoe ze eigenlijk niets to zeggen
had . En als E 11 y en M a r i e haar dan in diep geheim
vertelden van aan taartjes versnoept zakgeld, van in bed gelezen, verboden boeken, van briefjes, die haast ontdekt
waren van geheime wandelingen met
iendj
vrses in de stad ;
als M a r i e snikkend klaagde over ontrouw bij haar minnaars, over verraad bij haar vriendinnen
want M a r i e,
minder critisch dan Nor a nam haar droomwereld voor
werkelijkheid, haar spel voor ernst
dan zweeg Nor a
verlegen stil, verward door een opvatting, een waardeering
der ding en, zoo lijnrecht tegenovergesteld aan de hare.
N o r a zweeg dus en speelde en zoo spelende ping de
.tijd voorbij .
Ze was nu achttien jaar en slechts weinig kleiner dan
haar nichtj e E l 1 y, die ze vroeger altij d om haar lengte
benijd had .
1rlaar figuurtje was lenig en slank met kalm
energieke bewegin gen, b aar gezichtj e regelmatig
to
bleek en to klein om veel indruk to maken
maar pittig
en levendig als ze sprak . Rustig-kalme verstandelijkheid
:lag om den grooten, prettig gevormden mond met het
even-ironisch trekje in de mondhoeken, in de heldere
blauw-g rij ze oog en, koel en klaar als water
de open
verstandsoogen der V e 1 t s, niet de diep blauwe, dwepende
dichteroog en der Merlin s !
En zooals ze daar nu stond, leunende tegen de vensterbank, de oogen opgeslagen van het boek, waarin ze had
staan lezen, peinzend starende in de verte, lag er in haar
,blik niets van dat zacht droomende, dat in sommige
meisjesoogen zoo ongekende diepten van teer zieleleven
-doet vermoeden, was er geen overgave in haar houding .
Rustig stond ze daar en energiek en bezig . Bezigheid was in de rechterhand, waarmee ze spelende de
gordijnkwast vasthield, in den bewegelijken mond, waarover
,n u en dan een glimlach gleed.
„Noun voulons vivre dans 1'idee des autres d'une vie
.imaginaire :'" herhaalde ze in zich zelf met een vragend
iachj e .
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Het waren de ,Pensees" van Pascal, waarin ze had
staan lezen . Even, na het wegruimen van het ontbijt, had
ze het boek ter hand genomen en ze was voort blij ven
lezen
volgende met haar gedachten den gedachtengang
des schrijvers . Maar nu, want een woord dat haar op then
weg ontmoet had, had haar op den weg van eigen gepeinze i geleid, nu liepen daar haar gedachten half ernstig, half
spelende voort .
,,Nous ne nous contentons pas de la vie que nous
avons en nous et en notre propre titre, nous voulons vivre
dans l'idee des autres d'une vie imaginaire, et nous nous .
efforcons pour cela de paraitre . Nous travaillons incessamment a embellir et a conserver cet titre imaginaire et
nous negligeons le veritable ; et si nous aeons ou la tran
quillite, ou la generosite, ou la fidelite, nous nous empresserons de le faire savoir afin d'attacher ces vertus a cet
titre d'imagination ."
„Noes voulons vivre dans l'idee des autres ?" . . . .
Ongeloovig kwam een glimlachje spelen om N o r a' s
mood, als moist ze dat immers wel beter .
We willen in eigen gedachten le ven," pein sde ze, „met
een denkbeeldig leven, een leven, dat we verzorgen en met
deugden versieren, dat we rein houden voor bevlekking
en . . . . waarvoor we en het leven in anderer en het leven
in Gods gedachten verwaarloozen . . . . "
Het leven in anderer gedachten ? Ze glimlachte, heel
veel had ze zich daar immers nooit om bekommerd ?
ja, de deugden die benijdbaar maken voor de menschen,
als moed en rust en verstand en tevredenheid, die had ze
zich wel gehaast to doers kennen, zoodra ze ze in zich
had opgemerkt, maar to ,werken aau het beeld in anderer,
gedachten ?" . . . .
En het leven in Gods gedachten ? vroeg ze zich of
het ware leven, waarnaar we eenmaal door God geoordeeld zullen worden ? Neen, ook dat kende ze niet, kon ze
immers nooit leeren kennen,
waar zich altijd, als ze de
gedachten op haar ziel concentreeren wilde, zich dat denkbeeldig leven daar tusschen schoof. En N o r a vroeg, waarop,
51,
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Gods waarheid omtrent haar zelf wel bet meest gelijken
zou, op de denkbeeldige Nor a V e it, die anderen zagen
of op bet N o o r t j e, dat ze zelf zag, bet N o o r t j e van
haar zelf beschouwin g, van haar spel ?
Ze had nu ondertusschen zb6 lang met den gordijnkwast staan spelen, dat, op de een of andere onverklaarbare wij ze, zich een stukj a ij zerdraad daaruit had losgewerkt, dat ze flu in de hand hield en waarnaar ze keek
met verschrikten blik .
„Hoe komt dat dingetje op zoo hoogst mysterieuse
wij ze in mijn hand 2" onderbrak ze den stroom barer overpeinzingen, maar ze stelde zich gerust met de overweging,
dat de gordijnkwast natuurlijk al stuk moest geweest zijn
en haar gedachten en haar handen peinsden en speelden
weer voort.
Een oogenblik later vond ze zich bezig bet ijzerdraadje
als een ring om haar vinger to winder
bet ging niet
gemakkelijk
de tanden moesten er bij to pas komen,
maar ze kon zichh toch niet de wet later stellen door zoo'n
klein, weerbarstig ding :' Ret moest gaan
doodeenvoudig,
bet moest
en toen ging bet ook.
haar ze was nu onderwijl geheel en al uit haar gedachtenn weg gekomen, en terwijl ze bet boek op zijn plaats
zette en bet ringetje nog eens bekeek, vroeg ze zich
ironisch, waarom ze zich daarvoor flu zoo veel moeite had
gegeven ' Het succes was gering, moest ze zich zelf toestemmen, niet evenredig aan de inspanning, of . . . . haar
gezichtj e straalde plots van pret en vroolijkheid en haar
oogen lachten zoo helder op, alsof de zon kwam doorbreken over een vlak, even rimpelend water . . . . misschien
was bet wel een tooverring 0 was haar eensklaps ingevallen.
,,We zullen eens zien," zei ze vroolijk en ze draaide
bet ringetje voorzichtig rood aan haar vinger, „wat voor
wonderlij ks er flu wel gebeuren gaat ?"
Ze stond stil inn afwachting, ze was nu plotseling
midden in bet spel . . . Maar toen er niets gebeurde, begon
ze zich to verwijten, dat ze toch wel heel kinderachtig haar
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tijd stood to verbeuzelen . Ze had im.mers de week! Ze
moest nog vijf lampen schoonmaken dien morgen, en nog
een pudding waken, en nog voor versche bloemen zorgen
en de planten water geven
in gedachten ging ze al
haar onvervulde plichten na . . . . Maar nog even talmde
ze, nog eenmaal draaide ze het ringetj e om aan haar vinger
dwaas kind, dat ze nog was ! Toen ging ze .
Ze liep naar het lampenhok, waar de keukenmeid
de lampen al bij elkaar had gezet en begon met vreugde
aan haar task . Want ze hield van huishoudelijke bezigheden
ze hield eigenlijk van alles, waarmee ze bezig
het was alleen maar zoo moeilijk aan jets to bewas,
giunen, vond ze .
Maar vandaag ging alles haar al buitengewoon viug
en prettig van de hand . . . . 0, begreep ze plotseling, dat
kwam natuurlijk door dat tooverringetje, dat ze aan den
vinger had, en de fee, die het haar zoo geheimzinn ig in
handen had gespeeld, was natuurlijk zoo'n deug dzaammoderne, zoo'n moreele tooverfee geweest, zoo eentj e a la
Alcott. Waren haar niet dadelijk, toen ze den ring aan
haar vinger had rondgedraaid, al haar onvervulde plichten
ingevallen ? En nauwelijks had ze flu den ring ten tweeden
male rondgedraaid, of zie, met een ware passie was ze
bezig die plichten to vervullen
ze mocht waarlijk wel
oppassen het niet ten derde male to doen of ze zou heusch
nog lust krijgen ook de plichten van anderen op zich to
nemen . . , spotte ze vroolijk. Ze was dol in haar schik
met het nieuwe speelgoed, dat ze gevon den had
zoo
grappig, zoo geheimzinnig . Ze zou het altijd dragen, als
ze kon, maar niemand zou het mogen zien ; immers, wie
het geheim van een toovermiddel aan anderen openbaart,
vernietigt daardoor de tooverkracht !
De vroolijke lack van Eli y klonk door de veranda .
„Kijk eens kinderen," riep ze spottend tot de kleiutjes,
het waren er twee van Dr. Ham e r en twee van Ds .
B o r s e l i n g, die ze wee naar binnen bracht . „Kijk eens,
juffrouw Nor a is geengageerd, ze heeft haar engagements
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ring al aan . Kom eens her, geef haar eens een handje enn
feliciteer haar eens netjes ."
E 11 y had de kinderen in den tuin gevonden, zoekende
naar de voordeur voor eenn briefje van den dokter, dat ze
M.evrouw M e r 1 i n brengen moesten en, toen ze flu de veranda
met ze binnenkwam was haar oog dadelijk op den tooverring
gevallen, die N o o r t j e in haar blijdschap om de kinderen,
vergeten had to verbergen . E 11 y lachte, ze had grooten
pret, dat ze het preutsche N o o r t j e daar op zoo romantische droomen betrapte .
N o r a kreeg eenn kleur tot achter de ooren, het was
dan ook dom, dat ze niet aan den ring gedacht had ! En
ze erg erde zich ook over Eli y' s laffe grap, waar kinderen
bij warm
ze hield niet vann dergelijke geestigheden !
Maar ze voelde, dat het voor de kinderen niet ganging,
zich gebelgd to toonen,
het was nu, vond ze, maar het
verstandigste, in to gaan op Eli y' s scherts .
„Ja", riep ze vroolijk, „kom jeiui maar binnen, kom
maar eens zien, wat voor een mooien ring ik hier heb ."
„Bent u geengag eerd ?" vroeg Eli z e H a m e r, die de
zaak niet geheel vertrouwde . „Wat een gekke ring ! Hij is
heelemaal niet van goud."
N o o r t j e lachte . „Neen", zei ze, „maar hij is meer
waard dan alle gouden ringers to zamen ; het is", en haar
stemm werd fluisterend als van wie een geheim, to wonderlijk
voor woorden, mee to deelen heeft, „het is een
tooverring . . . Maar ik weet eigenlijk niet, of ik jelui het geheim
van dat ringetj e wel vertellen kan . Het is zoo'n wonderlijke gesehiedenis ! Won je het heel graag hooren ?"
De kinderen keken haar gretig aan, de wijdopen oogen
vol mysterieverlangen . . . . Nor a begreep die begeerte
zoo goed .
„Ik zat hier van morgen rustig to lezen," begun ze,
„kijk, in dit dikke boek, en het han.delt over de Italiaansche
renaissance, en het is dus zoo geleerd, zoo heel erg geleerd,
dat er heelemaal geen sprookjes in staan . Ik dacht dus
aan geen kwaad en verwachtte ook volstrekt niet, dat er
jets bijzonders gebeuren zou.
Maar, terwijl ik nu zoo las,
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hoor 1k op eens een zacht, heel beleefd miauwenn zooals
ooze kleine, witte N e 11y dat doers ken, als de deur dicht
is en ze graag binnengelaten wil worden . 1k begreep niet
precies, waarom ze miauwde, en wet ze hebben wou, want
de deur stop d open en 1k zei dus een beet] a verbaasd,
zonder van mijn boek op to kijken : „ Kom maar biunen
poes, de deur staat voor je open ."
„En 1k las weer voort, zonder verder aan de kat to
denken .
„Maar een oogenblik later voelde 1k jets krabbelen aan
mijn rok en een zacht fluweelig pootj e werd vleiend op
mijn hand gelegd,
zooals N e 11 y doet, als ze aangehaald
wil worden, -- en 1k liet mijn hand van mijn schoot of
near beneden glijden om het poesekopje to aaien, dat voortdurend zijn neusj e wreef en drukte tegen mijn boek . En
1k aside en krauwde het kopj a en het neusj a wreef steeds
inniger tegen mijn boek en mijn hand, en, omdat 1k ten
slotte niet meer wilt, hoe die steeds buitensporiger liefkoozingen to beantwoorden, mompelde 1k, onder 't voortlezen, allerlei liefkoozende woordjes
,,,,Ja, ja, zoete poes," zei 1k, „je bent best, hoor !
ja,
kalm een beet] e, poes] e,
je weet immers wel, dat
1k van je houd
ja zeker
we houden van elkaar,
.
wear?"
niet
„En toen sloeg 1k mijn oogen op van het boek .
,,,,O, kinderen, verschrikkelijk ! 1k geloof niet, dat 1k
. Hebben jelui het
ooit in mijn levee z66 geschrikt bee
wel eens gehad, dat je op street liep met mama, en er
liep iemand n east je en je dacht, dat zij het was, en den
zei je wet tegen hear, en je won hear een hand] e geven
merkte je op eens, dat het een wild vreemde
en den
dame was, die naast je liep ? En den schrok je. . . . z66
schrok 1k, maar nog veel erger, toen 1k plotseling zag, dat
het niet de kleine N e 11 y was, die naast me stood, maar
z66'n groote, pikzwarte kater ! . . . .
„Mijn oogen werden zoo groot als rijksdaalders van
angst, maar de poes ging voort, zijn bekje tegen mijn
handers, tegen mijn boek to drukken, en hij keek me daarbij
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met zoo wonderlijke, zoo menschelijke blikken aan, dat ik
er akelig van werd . Hij trok zijn oogballen in de hoekj es
van zijn oogen, kijk zob
en zijn bekje heelemaal scheef
naar denzelfden karat, zbb
om er toch maar vooral lief
nit to zien . En hij legde zijn poot op zijn hart, en haalde
nit een zakje, dat hij aan een mooi, rood lint om den hals
droeg, een klein ij zeren ringetj e, kijk, bier is bet, en hij
reikte me dat toe met een zeer beleefde kattenbuiging .
„Ik bekeek bet dingetje opmerkzaam en dacht „wat
moet ik flu met dat ijzerdraadje doen ?" Wat zouden jelui
er mee gedaan hebben P. . . . Wat denk je, dat ik deed ?"
,,,,U stale bet natuurlijk aan uw vinger", veronderstelde
Herman Borseling.
„Ja, dat deed ik ook, maar op hetzelfde oogenblik,
begint de poes . . . . to praten . Hij sprak met een diepe,
zeer welluidende mannenstem, in zeer deftige bewoordingen
en ik begreep dus, dat hij een hoog-aanzienlijk iemand
wezen moest ."
,,,,We zijn u zeer dankbaar, dat u ons de vrijheid hebt
gegeven, bier binnen to treden ." En toen moist ik, omdat
hij in den pluralis maj estatis sprak, dat hij een koning
moest zijn of minstens een betooverde grins . Prinsen hebben
wel geen recht dien meervoudsvorm to gebruiken, maar
moat kinderen thuis hooren, uemen ze licht over . . . . Weet
je moat de „pluralis maj estatis" is ?"
„Neen ?"
„Dat is de gewoonte van koningen", verklaarde Nor a,
„altijd ,,wij" to zeggen als ze van zich zelf spreken inplaats
van ,,ik." „Wij zijn u dankbaar", zie je, inplaats „ik ben
u dankbaar ."
„0, dat moist ik wel", deed Her m a n minachtend,
trotsch op zijn kennis, „dat hebben we al op school gemaar . . . . maar niet dat vreemde woord ."
leerd
„Neen, maar dat beteekent hetzelfde
nu dan,
omdat hij dan zoo beleefd tegen me sprak, antwoordde ik
niet minder beleefd
,,,,Wel Uwe. . . ." ik aarzelde even, „Uwe maj esteit . . . ."
,,,,Hoogheid", viel bij mij in de rede, want hij was een
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prins, en koningen zijn „majesteit" maar prinsen zijn maar
„Koninklijke Hoogheid ."
,,,,Wel Uw Koninklijke Hoogheid" . . . . hernam ik.
,,,,Pardon", zei de prins, „het is tegen de etiquette, mij
met mijn waxen titel aan to spreken, ik ben her incognito ."
„Waarom gebruikte de prins zooveel vreemde woorden ?"
vroeg Lucy Hamer.
„Och, zoo spreken ze altijd aan het hof," verklaarde
Nor a, „hij was het thuis zoo gewend . Hij meende er
mee, dat ik net moest doen, alsof ik niet moist, dat hij een
betooverde prins was . Dat doen vorsten sours . . . . voor de
aardigheid.
,,,,Wel poes", zei ik dus, „het is me waarlijk een heel
aangename verrassing, dat u deze nederige mooning met
uw hooge tegenwoordigheid hebt willen vereeren . Mag ik
ook de reden vernemen van uw bezoek ?"
„De poes glimlachte ontwijkend . „Zou ik eerst van u
mogen vernemen, of de woorden, die u daareven gesproken
hebt, waarheid bevatten ?" vroeg hij zacht-smeekend .
,,,,Wat heb ik daareven gezegd ?" vroeg ik een beetje
verbaasd, want ik was ondertusschen door den schrik
heelemaal vergeten, dat ik hem eerst voor onze N e 11 y
gehouden had .
,,,,U hebt gezegd : „Zoete poes," u hebt gezegd : „Je
weet immers wel, dat ik van je houd", zei hij zachtj es .
„Houd u heusch een beetje van me? Wilt u met me trouwen?"
„Ja dat had u gezegd" triomfeerden de kinderen,
meedoogenloos genietende van juffrouw Nor a's verlegenheid .
„Ja, ik had het gezegd", moest Nor a toegeven, „dat
was niet tegen to spreken. En het gaat toch ook niet aan,
eerst zoo vriendelijk to zijn en dan dadelijk daarop, en nog
wel tegen een prins, to zeggen : „Mijn vriendelijkheid was
voor een ander bedoeld ?" Zoo iete hooren prinsen niet
graag, het klinkt zoo onbeleefd . . . ."
N o r a aarzelde . . . , ze wachtte even.
„Maar wou u dan niet graag met hem trouwen ? Met
een betooverden prins ? Dat lij kt me juist zoo heerlij k !"
zuchtte Eli z e t j e.
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„Enn zei hij ook, of hij ooit weer een prins zou worden?"
vroeg L u cy, die, practischer van aard, Nor a's aarzeling
beter beg reep .
„0 ja, hij vertelde, dat hij door een boozen toovenaar
in een kater veranderd was, en hoe die toovenaar had gezegd, dat hij nooit weer zijn menschelijke stem zou herkrijg en, als niet een vrouw nit eigen, vrije beweging hem
zeggen zou, dat ze hem liefhad, en den ring, dien de toovenaar hem gaf, aan den vinger steken zou ; nooit meer zijn
menschelijke gedaan.te zou kun nen hernemen, tenzij die
zelfde vrouw, uit eigen, vrije keuze, hem nemen zou tot
echtg enoot en met help voor het altaar zou treden . En
toen hij mij dat verteld had, zette hij zijn vier pootj es op
den grond, en met een heelen grooten sprong, sprong hij
den tuin in
en verdween . . . .
„Hij was juist weg, toen jeiui binnenkwamen . Hebben
jelui hens nergens g ezien in den tuin P"
Neen, ze hadden geen groote, zwarte kat gezien, verklaarden ze ernstig.
„En bent u nu van plan met hem to trouwen of niet ?"
vroeg Marietj e B orseling .
„Ik weet het waarlij k niet," zuchtte N o r a . „Och
kLnderen, geef jelui m e toch eens een verstandigen raad .
Wat moet ik doen ?"
„En zei hij ook, wanneer hij zijn antwoord zou komen
halen ?" vroeg Eli y ernstig .
„Ja, morgen ochtend precies negen uur . Dan zou hij
komen zien, of ik den ring nog droeg . En draag ik hem
nog, dan moet ik met hem trouwen ."
„Dat is gauw," spotte Eli y .
„veel to gauw voor sulk een g ewichtig besluit . Wat
moet ik toch doen kinderen, wat raden jeiui me ?"
„U moest het maar doen, juifrouw N o r a," vleiden ze .
,,He ja, en dan moest u ons allemaal op de bruiloft
vragen," vond L u c y .
„En gaat u dan morgen ochtend al trouwen ? Hoe
heerlij k !" juichten de anderen .
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„0 juffrouw Nor a, dan wordt u koningin, en dan
krijgen wij taartjes en limonade !"
„A.ls ik het deed," plaagde N o o r t j e .
„0 ja, u moet het doen," vond L u c y, „stet u eens voor !
dan kwam er morgen ochtend om negen uur een prachtig
rijtuig het dorp binnenrijden, met zes paarden en een vuurrooden bok, en allemaal good en fluweel . En dan held
het stil voor uw huis, en de pries stapte er uit . . . . "
„De kater sprong er nit, meen je ."
„Nn ja, maar dat kwam er niet op aan, want u wilt
toch, dat het een betooverde pries was . En u was heelemaal in het wit met een mooien, langen sleep, en dien mochten
wij voor u dragen en een sluier, die van zilvergaas was en
een kroontje op het hoofd en dan stapte u in 't rijtuig
"
„Met de poes in mijn armen," vulde N o r a spottend
aan
„en dan reed ik naar de kerk met de poes op mijn
schoot . . . , maar dat zou dan toch immers al to gek staan ?"
„Neen, volstrekt niet," zei L u c y ongeduldig, „iedereen
wist het immers, en in de kerk stood de dominee al klaar
om u to trouwen."
„En die zei tegen me : „Rijdt maar direct weer naar
huis, ik wil met jelui tooverkunsten niets to waken hebben
ik trouw jelui niet ."
,,Niet waar," viel Her m a n volij verig in, „dat zou
papa nooit zeggen . Wij zouden immers wel verteld hebben,
dat u en de pries het heusch niet helpen konden, dat hij
betooverd was."
„Natuurlijk," bevestigde Eli z e, „en dan was de kater
een mooie, groote pries geworden, o, zoo'n mooie, groote
pries ! en u een prinses . . . . "
„En dan stapte u in het rijtuig," vulde L u c y aan,
„en wij stonden voor de kerk en we riepen allemaal „hoera",
en we kregen taartjes en limonade . Stel jelui je dat toch
eens voor . . . . " Haar oogen schitterden van pret en lust
in taartjes .
„Het wordt zob wel heel verlokkend," peinsde N o r a
„wel Eli y, zeg jij me toch eens, wat ik doen moet ."
„Dat moet je zelf weten," meende Eli y, „in zulke
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dingen neem je geen read van anderen aan . , . Maar het is
misschien je laatste kans, om koningin to worden . . . . "
„Misschien wel," overwoog Nor a „maar . . . . 0 neen :a
ik durf niet . Verbeeldt je eens, dat ik met den pries getrouwd
was, en ik was met hem alleen in het donkey
. en ik zag
.
den plotseling zijn oogen schijnen met den gelen glens van
kattenoogen
Iieb jelui wel eens kattenoogen gezien in
het donkey ?"
„Ja, net kooltjes vuur ."
„En zou je het niet vreeselij k griezelig vinden, als je
iemand zag, die zulke oogen had ?" En hear stem kionk
zoo angstig, als griezelde ze zelf bij de gedachte . . . . Met
een breed gebaar van afschuw wierp ze den ring van zich
af, den tuin in .
„Ik durf niet," riep ze huiverend „neen heusch, ik durf
niet ! . . . ." Een kreet van teleurstelling was het antwoord .
„De arme poes," riepen de kinderen en stormden lachend
den tuin in om het rin.getj e to zoeken .
„De arme pries !" zuchtte de blonde Eli z e medelijdend,
lan gzaam volgde ze de anderen .
„Het was dus toch eenn engagementsring ?" vroeg E 1 l y,
hear donkere oogen vol pret en spot .
,,Het was een ijzerdraadje, dat ik uit den gordijnkwast
heb zitten plukken en in gedachten om mijn vinger gewonden heb
en verder is het . . . . alles wet jij maar wilt ."
en Nor a volgde de kinderen in den tuin .
Sinds kwamen de kinderen beast iederen Zaterdagmiddag op Ekedal om juifrouw Nor a sprookj es to hooren
vertellen . Mevrouw B o r s e l i n g vond bet wel wet erg . Ze
was bang, dat hear kinderen bet mevrouw M e r 1 i n lastig
zouden makers
bet waren zoo buitengewoon wilde, drukke
kinderen, die jongens van hear !
en ze bracht dus eens
een visite op Ekedal, alleen om voor hear kinderen excuses
to makers
want antlers zagen mevrouw M e r l i n en
mevrouw B o r s e 1 i n g elkander niet meer.
Ze vond mevrouw nit, maar juifrouw Nor a was thuis,
en N o o r t j e ontvin g hear heel vriendelij k. Neen, waarlij k
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niet, verklaarde ze, tante vond het in het minst niet lastig,
als ze kwamen, ze merkte er haast niets van --, en zij . . . .
Ja, heusch, ze zou ze altijd direct naar huffs sturen, zoodra
ze ze kwijt wou wezen -- daar kon mevrouw eerlijk op aan .
Maar ze hield zooveel van kinderen, het was waarlijk een
genot voor haar als ze kwamen . . . .
Nor a kon heel innemend, heel bescheiden beleefd
zijn tegenover oudere dames, en ze was ook dien middag
z66 lief, dat mevrouw B o r s e l i n g verrukt over haar was
en z66 toeschietelijk, dat mevrouw bij het afscheid nemen
vroeg, of Nor a haar niet eens wilde homers opzoeken --wat Nor a met warmte beloofde .
Toen mevrouw vertrokken was, ston .d ze een oogenblik
verbaasd over zich zelve . Waarom was ze zoo geweest ?
Waarom had ze met zulk een gretigheid de gelegenheid
tot intiemer kennismaking met de familie B o r s e l i n g aangegrepen ? Was er iets in het alledaag sche, tobberige
vrouwtj e geweest, dat haar zoo sterk had aangetrokken ?
Was het alleen haar liefde tot de kinderen P . . . .
En later, na haar eerste visite, wat was het toen, dat
haar telken;~ en telkens weer naar de drukke, ongezellige
pastorie dreef, waar ze heen g ing met een vaag gevoel van
onbestemde hoop, waar ze geduldig zat to luisteren naar
de eindelooze, steeds herhaalde klachten van mevrouw
B o r s eli n g over haar drukke dominees-b .uishouding, over
haar lastige kinderen, over haar slechte dienstboden en
van waar ze weer naar huffs terugging met een beklemd
gevoel van onrust en on voldaanheid ? Wat was hetgeen
Nor a' s hart in onrust begon to brengen, in die dagen ?
Tot nog toe was ze altijd heel tevreden geweest met
met de ged achte
haar geloof of gebrek aan geloof
-aan hetgeen ze naderhand zou gelooven, later, als ze volwassen zou zijn, en het prettig zou vinden in den Bijbel
to lezen ; later als ze weten zou, wat ze van God moest
gelooven en van Jezus . En ze had nooit behoefte gevoeld
misschien ook den moed niet gehad
de komst van
dien tijd van kennis to verhaasten, slechts had ze nu en
dan liefkoozend haar hand op moeders Bijbel gelegd,
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vol eerbiedig en schroom en liefde voor dat heilige, dat
hear moeder gekend had, voor dat wonder Gods, dat werkelijkheid zijn zou, en niet als al hear wonderen slechts bestaan zou in eigen verbeelding . En toen tante hear nu
een poosje geleden, toen Marie near catechisatie zou gaan
bij Ds . D e m o n t, gevraagd had, -wet zij wilde
ze zou
hear natuurlijk geheel vrij laten in hear keuze, maar ze
verwachtte toch wel, dat ze ook graag aangenomen en lid
van de kerk zou willen worden ?
had Nor a onverschillig
geantwoord, dat ze heel graag met Marie zou willen meegaan. En ze was eigenlijk bl .ij geweest, dat Ds . D e m o n t
modern was, bang, dat een orthodox predikant to hooge
eischen aan hear geloof zou moeten stellen .
Maar toen flu de goede, dikke Ds . D e m o n t }creel joviaal
en heel genoegelijk, omdat het zoo jets prettigs was, dat de
menschen niet meer in het duistere wonderengeloof bevangen waren, het gordijn begon weg to schuiven, waarachter N o r a het mysterie had verborgen gewaand,
juichende in den onbezweken onderzoekingsij ver der geleerden, in de verbazende scherpzinnigheid, die tot zoo heerlijke
uitkomsten had geleid, toen hij van Jezus van Nazareth begon to spreken als van een groot en goed man, een
zeer bijzondere persoonlijkheid, die als alle groote mannen
en boven die alien, door God gezonden was om den menschen groote en heilige waarheden to verkondigen,
maar
hoe zijn leerlingen
menschen die niet boven hun tijd,
maar midden in de verwachtingen en vooroordeelen der
Joden hadden gestaan,
inn hem hadden gezien den lan .gverwachten Messias, den koning der Joden en z66 ook zij n
leven hadden beschreven, en hoe zich zeer vele legenden
en wonderverhalen omtrent den persoon van den Christus
hadden gevormd . . , toen weigerde N o r a' s hart jets to
gelooven van al wet Ds . D e m o n t beweerde .
En ze begon zich of to vragen .
indien die bronnen
den heusch zoo troebel waren, zoo onbetrouwbaar, zoo ontsprongen waren nit een vooroordeel
indien den Jezus een
mensch was geweest en geen God
wet Ds. D e m out
den toch het recht gaf, zoo zeker to zijn van de voortreffelijk-
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heid van dien ~enen mensch boven alle andere menschen
van de onberispelijkheid der woorden, die hij had gesproken,
der daden, die hij had gedaan ? En hoe hij moist, dat er
niet misschien velen onder die millioenen en n og een
millioenen, die onbekend geleefd hadden en gestorven waren,
waren geweest, die hun strij d voor waarheid zuiverder,
heiliger hadden gestreden dan hij ? Of enkelen onder het
zooveel geringer aantal beroemde personen ? Een B u d d h a
misschien? . . ., een Socrates? . . ., een Paulus? . . . . En
waarom dan de menschen Jezus' woorden, de woorden van
een mensch, tot richtsnoer zouden inoeten nemen voor hun
daden
en Been kritiek op hem zouden mogen oefenen ?
Wie was boven kritiek verheven dan God ? En ze dacht
aan de wisselaars in den tempel, aan de Pharizeen, die
zonder onderscheid des persoons ,,adderengebroedsel" werden
genoemd, en ze voelde verontwaardigd, dat misschien
B u d d h a niet, en S o c r a t e s niet, maar zeker niet haar
moeder in staat zou zijn geweest- tot zulk een daad van
ruw geweld
zulke woorden van oordeel en verachting,
alleen betamelijk voor een God!
En dan vroeg ze zich ook af, of, indien de eerste
discipelen zich niet zoo schromelijk vergist hadden, er wel
ooit een Christelijke kerk, en een Christelijke godsdienst
zou bestaan hebben en of het, flu de menschen eindelij k
hun dwaling hadden ingezien, misschien ook maar niet
beter en eerlijker zou zijn, die font ook in haar gevolgen
to herstellen ?
Indien ik geloofde als Ds . D e m o n t, dacht ze, en
indien ik d an prediken moest
ik zou prediken in mijn
eigen naam, in mijn eigen naam oordeelen over goed en
kwaad of. . . . in den naam van God - in Zijn naam mag
iedereen spreken maar nooit in den naam van iemand, die
twee duizend jaar geleden geleefd heeft en gestorven is
en van wien we toch eigenlijk al heel weinig weten . . . .
Wat had de naam van Jezus to waken met haar oordeel over goed of kwaad ?
Nor a ging trouw naar de catechisatie en zelden had
Ds. D e m o n t zulk een prettige, belangstellende leerling
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gehad, die ook in haar opstellen zoo duidelijk toonde zijn
lessen met aandacht gevolgd en fielder begrepen to hebben .
Natuurlijk toonde ze in die opstellen haar ongeloof en
teleurstelling niet
hoe zou ze zoo intieme gedachten
hoe zou ze zoo
hebben blootgelegd voor een vreemde ?
onrijpe gedachten hebben gesteld tegenover die van haar
leermeester ?
Maar hoe meer ze naar de catechisatie ging, hoe sterker
haar onrust, hoe banger haar onvoldaanheid werd .
En ze begon ook voor zich zelf in den Bijbel to lezen
in die dag en, hopende Jezus daarin to vinden
niet
Jezus van Nazareth, de interessante historische persoonlijkheid, die de geheele menschheid had liefgehad en voor
maar Jezus, den levenden
de waarheid was gestorven
Heiland, die haar hoorde, als ze tot Hem riep, die haar zag,
as ze bedroefd was, die in waarheid voor haar wezen zou, wat
ze zich droomde, dat haar doode moeder voor haar was . Vat
ging haar de liefde aan van En, die haar nooit gekend had a
Heel voorzichtig las ze dan, an g stig en schroomvallig
bang, jets to ontmoeten, wat to hooge eischen stellen zou
aan haar geloof, steeds enkele verzen vooruit ziende in
haar voorzichtigheid . . . .
Maar dan, als ze had g elezen van dien storm op zee,
en
waarin Jezus zich zijn discipelen geopenbaard had
als haar hart met bevende vreugde dacht, hoe ook Jezus
haar zou kunnen verschijnen en haar onrust zou bestraffen
en tot zwijgen brengen en als ze dan, in haar blijdschap
alle voorzichtigheid vergetende, voortlas en dien man ontmoette, door duivelen bezeten, wier naam L e g i o was . . .
en dan haastig deze verzen willende overslaan, terecht kwam
to midden dier kudde door duivelen bezeten en voortgedreven zwijnen . . , dan sloot ze verschrikt en teleurgesteld
het boek, niet wetende, wat ze van al die duivelen en
zwijnen gelooven moest . . . .
„Hoort de Vader niet daarboven,
Pat zijn kind zoo droevig echreit
„Ik geloof -- ik wil gelooven,
Help mijn ongeloovigheid?"
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Herder kom, waar zich het klagen
Droef en angstig hooren laat .
Om Uw lam naar huffs to dragen,
Dat, alleen, verloren gaat -- ."

bad ze in naar angst en droef heid .
En of flu Nor a werkelijk hoopte op de Esdorpsche
pastorie jets to vinden, wat haar „ongeloovigheid to hulp"
zou komen ? Of ze die hulp van den plechtigen Ds . B o r s e1 i n g verwachtte, die haar nog minder sympathiek was
die nooit een woord sprak, dat
dan Ds . D e m o n t,
N o r a niet verschrikt deed opkij ken, dat haar niet schokte
door een voor haar onbegrijpelijke vereeniging van het
allerhoogste met volkomen onbewuste en daardoor de meest
schaamtelooze wereldschgezindheid ? Of ze van Mevrouw
B o r s e l i n g hulp verwachtte, het kleine, sukkelige vrouwtje,
dat niet op kon tegen het levee, tegen haar man, tegen
haar dienstboden, tegen den last van haar steeds aan.groeiend kinderental ? Of lag hierin haar hulp, voelde ze
hierin reeds een veiligheid, er telkens aan herinnerd to
worden, dat er nog jets anders bestond dan de opvatting
van tante en Ds . D e m o n t, dat het mogehj k was, jets
anders to gelooven ?
VI .
Mevrouw B o r s e l i n g zat, klein en verschrompeld, in
haar grooten, ouderwetschen, met zwart trijp bekleeden armatoel, zwart sajetten kousen to mazen . Haar linkerhand,
in een kous gestoken, held een groot gat gapend open,
haar rechter, die bezig was geweest, scheerdraden to spannen
in het gat, rustte even in haar schoot bij haar pogingen
een gesprek gaande to houden met N o o r t j e, die tegenover haar zat . Op het dun-wollen, zwart en rood gebloemde
tafelkleed lag nog een ontmoedigend groote stapel kinderkousen in alle tinten van zwart tot vaal-groen en rossig-bruin .
Het kindermeisj a was even op een boodschap uitgezonden
en de kinderen speelden in de kamer, belettend met gewdwing en gekibbel ieder geregeld gesprek . Ze vonden blijk-
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hen zou zijn en zich niet met hen bezighouden ; telkens
bedachten ze jets nieuws om haar aandacht tot zich to
trekken .
Klein-G e e r t j e kwam met den kinderbijbel aandragen,
ddien legde ze open op Nor a's schoot . „Kijk eens, hoe
mooi," zei ze vleiend .
Toen gaf Nor a zich gewonnen, zwijgend bladerde ze
in het boek, vol belangstelling bekeek ze de platen. „Mooi,"
zei ze dan zacht en eerbiedig, terwijl ze het blad voorzichtig omsloeg.
Maar G e e r t j e legde bei haar hand] es op de plaat .
„Neen," zei ze, „nog even kijken," en Nor a, gehoorzamende, bleef de plaat aandachtig beschouwen . Drie
mannen zag ze, die in druk gesprek naast elkander voortgingen op een langen, eenzamen weg . J3et was avond, de
3middelste van hen scheen licht nit to stralen .
,,Vertel daar eens van," vroeg Gee r t j e .
„Ilet zijn d e Emmausgangers," zei Nor a zacht, „daar
zal papa je wel eens van vertellen op een Zondagmiddag,
niet waar, mevrouw ?"
Mevrou w knikte, maar G e e r t j e was niet tevreden .
„Die mannen hebben verdriet," begon ze kinderlijk
slues, met een lief, medelijdend stemmetje .
„Ja," zei Nor a, „ze hebben verdriet gehad, maar nu
zijn ze niet bedroefd meer . Kijk maar, Jezus is bij hen,
die heeft ze weer blij gemaakt ."
„Vertel daar eens van," vroeg G e e r t j e .
„Neen," zei Nor a zacht „dat kan ik niet . Maar misschien wil mama het je vertellen . Verhalen nit den Bijbel
weet ze beter dan ik . . . . "
Mevrouw keek verschrikt op
het was even of ze
weig eren wilde, maar daar ontm oette ze Nor a' s smeekenden
blik, een blik, die haar deed aarzelen . Misschien . . . . misschien, nu God haar zoo ongezocht de gelegenheid gaf,
eens een goed, een ernstig woord aan het moderne N o o r t j e
to brengen
misschieu mocht ze nu die gelegenheid niet
iongebruikt voorbij laten gaan ?
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Ze keek verlegen . Maar zou N o r a het niet vervelendd
vinden naar haar to luisteren P . . . Ze vertelde zoo siecht ? . . .
vroeg ze .
O neen, Nor a zou het zelfs heel prettig vinden, en,,
als mevrouw dan misschien goed vond, dat zij onderwijl
wat aan de kousen maasde 2 . . . .
Mevrouw B o r s e l i n g begon to vertellen . Ze vertelde
met een treurig, plechtig-eentonige stem, zd6 weinig persoonlijk, zbb zonder eenig relief, dat Nor a het bijna alseen overdreven fijn-gevoelige beleefdheid ging voelen, als
een kiesche vrees, haar aan to raken met haar woorden,
haar to doen voelen, hoe ieder woozd eigenlijk alleen tot
haar gesproken wend.
Ze vertelde van die twee mannen, die zulk een groot
schen droom gedroomd hadden, den heerlijksten, dien menschenharten ooit droomen kunnen ; want ze hadden gedacht,
dat het Godsrijk gekomen was op aarde en dat zij zouden
mogen helpen tot oprichting van dat rijk . . . .
Maar hun vriend, hun Koning, wiens zaak hun zaak,,
wiens overwinning hun overwinning, wiens heerschappij
hun grootheid zou geweest zijn, was overwonnnn . . . . De
vijanden hadden gezegepraald en hij, die had moeten heer
schen in Jeruzalem, was gevangen genomen als een misdadiger en als een eerlooze ten dood gebracht . . . .
En daar liepen ze nu, zijn volgelingen, die hadden
willen lijden en strijden en deelen in zijn overwinning,,
daar liepen ze nu, en deelden in zijn nederlaag, in de ver-achting, in den smaad van den gekruisigde .
Ja, ze hadden zich vergist
vergist in Hem, van
wien ze alles hadden verwacht, in hun zaak, in zich zelve . . .
Hun droom was uit .
En nu, vertelde mevrouw B o r s e l i n g, liepen ze op
den weg, die gaat van Jeruzalem naar Emmaus en ze spraken
over de dingen, die geschied waren en, misschien zouden
ze dat niet hebben kunnen doen en maar liever gezwegen
hebben in hun ellende, als hun hart dien morgen niet weer
opnieuw in onrust was gebracht . Want er waren vreemde
geruchten verspreid door de vrouwen, die dien morgen_
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vroeg naar het graf gegaan waren en het ledig hadden
gevonden . En flu beweerden ze, die vrouwen, dat Jezus
was opg estaan uit zijn graf -- sommigen zelfs beweerden
Here gezien to hebben en dan. . . ? dan zou dus alles nog
niet uit zijn voor hen ?. . . . Maar neen, zij geloofden het
niet. Zouden ze weer lichtgeloovig zijn, om weer to worden
bedrogen ?
En terwij i ze over die dingen spraken, ziet, Jezus de
g ekruisig de liep naast hen, maar hun oogen werden gehouden, zoodat ze hem niet herkenden . Ze dachten, dat
het een vreemdeling was, die naast hen gin g . En hij vroeg
hun, waarom ze toch zoo droevig keken en wat het was,
dat ze onder elkander verhandelden ? En ze vroegen Hem
„Zijt Gij dan een vreemdeling in Jeruzalem, dat gij niet
weet de dingen, die daar geschied zijn ?"
En Jezus vroeg : „Welke ?"
En toen . . . . o, toen moisten ze zelf niet, waarom ze dien
vreemdeling zoo alles durfden toevertrouwen, waarom het
was, alsof ze Hem vertellen moesten van hun droefheid en
hun teleurstelling, maar ze begonnen tot hem to spreken
over hun gekruisigden vriend en hoe ze gehoopt hadden,
dat hij zijn zou degene, die Israel verlossen zou . . . en ze
sprakenn hem ook van de dwaze hoop der vrouwen .
En Jezus zei : „O onverstandigen en tragen van hart
om to gelooven, al hetgeen de profeten gesproken hebben .
Moest de Christus niet al deze dingen lijden en alzoo in
zijn heerlijkheid ingaan ?"
En Hij begon hun de schriften to verklaren en Hij
legde hen uit, dat, moat zij als het einde beschouwd hadden,
juist het begin was geweest, de voorwaarde van de overwinning en het bewijs van de goddelijkheid van hun meester . . .
Stil zat N o o r t j e to werken, ze dorst niet opzien ; ze
voelde dat ze zou beginners to schreien, als iemand ook
maar een woord tot haar sprak .
0, hoe lief toch van mevrouw, dat ze nu zoo rustig,
zoo onverschillig verder ging met haar stem, zonder
haar aan to zien, zonder Jezus' woorden tot haar to
richten, zonder haar to verwijten haar onver~tand, haar

190
traagheid om to gelooven . . . . Maar hoe kon die stem zo6
rustig spreken over het heerlijkste wat ooit een menschenziel was overkomen, zonder to trillen in triomf, zon.der to
schreien in afgunst ?
Het verhaal was uit en de kinderen begonnen N o r a
to plagen om een ander verhaaltje, om een sprookje
een
mooi sprookje .
Nor a keek op, met een vroolij k lachj e ; om haar ontroering to verbergen, begon ze gekheid to maken met de
kinderen, plaagde ze hen met de groote paten, die ze in
hun kousen gemaakt hadden .
, .Maar jongens zijn ook altijd zoo wild," zei ze hoofdschuddend, „kijk me die Herman flu weer eens een pat
in zijn knie gemaakt hebbon ? Daar kan G e e r t j e s heele
gezichtj a wel door heen kij ken ."
Maar Herman verdedigde zich, het was niet eens
zijn kous, het was er een van Marie t j e, die was vex leden
week allebei haar kni een kapot gevallen . Zag juifrouw
N o r a niet, dat de kousen met een M gemerkt waren ?
en
Och ja, wat was ze flu weer dom geweest
de kinderen hadden pret, dat juifrouw N o o r t j e zich zoo
vergist had !
„Nu ziet u toch," triomfeerde K e e s, „dat meisjes ook
onvoorzichtig kunnen zijn !"
En Marie t j e, die zich plotseling weer de pij n in
haar knietjes herinnerde, trok een heel pijnlijk gezichtje .
„Het heele vel is er of geweest," klaagde ze en ze begon
haar kousebanden los to maken, om het g eschaafde knietj e
to ontblooten .
„Last maar zitten," plaagde N o o r t j e „een kapotte
knie is zoo erg niet, die komt van zelf wel weer terecht,
een kapotte kous is veel erger" . Maar ze gaf toch een
kus op het vuile knietj e, dat Mar i e t j e haar, op en been
balanceerend, voorhield .
„U moest al die groote kinderen maar hun eigen
kousen leeren maken, mevrouw," vond Nor a ernstig, „dan
zouden ze wel wat voorzichtiger worden . Wie aanstaanden
Zaterdag bij me komt, zal ik alvast beginners, breien to leeren ."
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„Een jongen kousen mazes !" spotte Her m a n mjnachtend .
ze zouden het wel kunnen leeren als ze heel erg
hun best deden," meende Nor a, „jongens zijn ook niet allenasal zoo dom als ze er uitzien ."
Maar mevrouw begon zich to verontschuldigen over al
die groote gates en slordige stoppers, maar het was heusch
ongeloofelijk zoo sleetsch hear kinderen warm
en als je
den ook maar ooit jets ears de meide .i kon overlaten
ja, wear bleef dat dag meisj e flu weer ? Een half uur geleden had ze hear uitg estuurd om een boodschap, vlak in
de buurt, en nog was ze niet weerom ! Je had niets aan
zoo's dagkind
een kind meer had je er aan, om op to
passes, dat ze hear plicht deed en om eten to geven
maar hulp :'
in het miust uiet . . . .
En al dies tijd, terwijl N o o r t j e schertste met de
kinderen en deelnemend luisterde near de klachten van
mevrouw B o r s e l i n g, bleef het aldoor klag en door hear
ziel : „En wij hoopten dat hij was, die Israel verlossen
zou ?" . . . . en den het antwoord : ,,O, onverstandigen, en
tragen van hart, om to gel ooven . . . ."
Ja, maar nu moest Nor a toch heusch near huffs . Ja
zeker, ze zou eens heel gauw terug komen, en den moest
mevrouw zorgen, dat ze weer kousen voor hear to makers
had, ze vond kousen mazes zulk heerlijk werk .
Mevrouw lachte spottend, ongeloovig .
Neen, waarlijk, Nor a meende het echt . Natuurlijk
held ze niet van versleten plekken in een fijne dameskous, van die wanhopige, dunne plekken, waarmee je niet
moist, wet je doers moest .
Maar een flunk, groot get
in een grove kinderkous, dat vond ze heusch jets prettigs,
het leek wel verschrikkelijk groot, zoo's get, maar, als je
den aan het werk ging, bleken het gewoonlijk maar
of twee steken to zijn, die gevallen wares ! Er was Been
werk, dat zoo v eel van tooveren had
Vroolijk lachend nam ze afscheid .
Toes ze het tuinhek achter zich dichttrok, knikte ze
mevrouw nog eens vriendelijk toe . . . .
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0, onverstandige en trage van hart . . . .
Neen, stil toch, neen, . . . nog niet, nog is ze niet alleen .
Eerst moet ze het huffs van den burgemeester nog voorbij
zou mevrouw niet voor het raam zitten ? -- met een
vriendelijk lachj e keek ze op . Hoe vroolij k nog stood haar
gezichtje, terwijl ze groetend voorbij liep met vluggen,
veerkrachtigen stag !
0, onverstandige en trage van hart, om to gelooven . . .
plots was het geweest, of haar een masker voor het gelaat
geschoven werd, zoo strak stood het flu
en bedroefd
bijna boos
0 Jezus, Jezus ! Ja, ze moist het wel, ze moist het heel
goed, dat ze onverstandig was, en traag in 't gelooven,
maar kon dat voor Jezus eenn reden zijn, niet tot haar to
komen ? Waren ook de Emmausgangers niet onverstandig
geweest en Thomas niet ongeloovig ? En was ook haar hart
van liefde van verlangen P
niet brandende in haar
Juist immers, omdat ze ongeloovig was, had Hij moeten
komen, juist daarom had ze er behoefte aan, met oogen to
zien
met hander to taster
.
Ze was niet den Eikenlaan, den weg naar huffs, ingeslagen. Ze liep flu op den grintweg die rE chts het bosch
in voerde, fangs het goed van mevrouw C o p s . Met
groote passer stormde ze voort, snel en woest als haar
gedachten.
0, waarom toch liet Jezus haar alleen met al haar
moeilijkheden, al haar onbeantwoorde vragen P Waarom was
Hij persoonHij zelf tot de Emmausgangers gekomen
lijk
om hen de schriften to verkiaren, en zond Hij haar
N o r a, glimlachte even . . . . Ds . D e m o n t?
Neen, foei, flu was ze on redelij k, Ds . D e m o n t was
best, ze had niets tegen hem, ze hield van hem,
hij
maar,
meende het zoo goed
zoo heel goed
o God! als je Jezus verlan gds to zien, en Ds . D e m o n t
stood dan eensklaps voor je in je gedachten
dan moest
je toch wel even lachen, niet waar. ?
en als je de stem
van God zoudt willen hooren en je ontving dan niets dan
die arme woorden van wereld`sche wijsheid van Ds . D e m o n t
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dan
dan wilt je toch niet, of je lachen of schreien
zoudt .
Ze was nu onredelijk -- natuurlijk
ze werd altijd
onredelijk als ze aan Ds . D e m o n t dacht . Natuurlijk was
ze onredelijk
de rede had niets to waken met dat
verlangen, dat char schreeuwde diep in haar ziel .
En het was ook onredelijk, dat ze char nu zoo over
den weg liep to stormen . . . . Indien de Emmausgangers
zoo langs den weg Behold hadden, ze zouden Jezus in een
ommezien zijn voorbij gestoven, nog voor bij bun had
kunnen vragen, waarom ze zoo bedroefd zagen . . . .
Ze dwoug zich nu, langzamer to gaan, met geweld inhoudend de on stuimigheid van haar pas .
Nu had ze tijd,
om zich heen to zien . In het koele middaglicht lag
nuchter de effen, goed-onderhouden grintweg, aan weerszijden stonden de jonge boompjes, doodgewoon, nietszeggend
tegen de grij ze, emotielooze lucht, bet was alles zoo
fielder, zoo wij s-werkel ij k, zoo dwaas gewoon, dat ze even
lachen moest bij de g edachte, alsof Jezus bier langs zulk
een grintweg zou kunnen loopen, in een land als Nederland en alsof Hij ooit zou kunnen komen in een hart als
bet hare, zoo critisch, zoo koel, zoo wijs-verstandig als bet
daglicht zelf :
„Het geeft niet," zuchtte ze woe ,,of ik me al opwind
tot steeds grooter verlangen, tot steeds grooter hoop .
Geloof is Been opwinding, Been emotie, geloof is rustige
zekerheid
is de „vaste grond der dingen, die men hoopt"
geloof is overg ave
geloof is alles wat ik niet ben, geloof is bevestig ing . . . . Indien ik aan Ds. D e m o n t geloofde, zooals Marie
indien ik ieder woord van hem
bewonderde en aannam
dan zou er nog eenige hoop
zijn voor mijn eindelijk geloof."
Toen ze even later de huiskamer op Ekedal binnentrad,
vond ze char haar beide nichtjes . Mar i e, zat bij bet raam
to handwerken en Eli y, die met tante visites had gemaakt,
stood voorr den spiegel en was juist bezig haar kleine
toquehoed uit bet weelderige, donkere haar to nemen, dat,
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slechts even door de kunst geholpen, een breede, zeer flatteerende kuif om het vroolijk gezichtje vormde . Ze deed
Marie onderwijl een zeer omstaudig, vrij overdreven verslag van haar middagbevindingen, en haar kleine, spottende
oogen tintelden daarbij van pret en overmoed .
Die
vroolijke, bruise oogen, het fijne, smalle neusje, de korte,
geestige bovenlip, de warme kleur van haar en wangen,
maar vooral de triomfante zekerheid, waarmee het overmoedig hoofdje gedragen werd, vergoedden de leelijkheid
der sterk ontwikkelde onderkaak, der vierkante, slecht gevormde kin, die haar vijanden
en Eli y maakte zich
vele vijanden
het recht gaven, haar eer leelijk dan mooi
to noemen .
Maar Eli y bekeek zich zelf niet met het oog van
een vijand en haar gelaat straalde vann voldoening, terwijl
ze haar verschijning in den spiegel beschouwde .
Ze keerde zich om, toes Nor a binnenkwam . „En wat
heeft U r s u 1 e E 1 e o n o r a van middag ondervonden ?"
Deze had zich uitgeput op een stoel neergeworpen .
Moe van 't denken en het harde loopen, antwoordde ze

niet dadelijk op E fly' s vraag . „Maar ik behoef het
eigenlijk niet to vrag en," grog Eli y spottend voort . „Ze
zet zoo's zedig, deugdzaam gezicht, ze kijkt zoo ernstigorthodox, dat ik wel begrijpen kan, waar ze den geheelen
middag gezeten heeft, natuurlijk weer bij den Dominee .
Kind, kind, pas toch op
ze zullen je daar nog eens
heusch heelemaal orthodox makes . En wat zou mama daar
wel van zeggen. Er zijn grenzen aan alle verdraagzaamheid,
N o o r t j e, zelfs aan de hare."
Nor a lachte . „Zou dat heusch zoo heel erg zijn ?"
vroeg ze moe.
„Ja natuurlijk," spotte Eli y, „heel erg en heel lastig
vooral . De vervelendste menschen zijn menschen met
principes en gewetensbezwaren
maar misschien . . . . aan
sommig a menschen merk j e haast niet, dat ze orthodox

zijn - daar heb je bijvoorbeeld Mevrouw R e i eke r s en
J a a p, die konden het precies even goed niet zijn . . . . "
„Een mooie lof !" lachte N o o r t j e terug.
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Maar M a r i e, die altijd in ernst was en zich dus voortdurend ergeren moest aan E l l y en N o r a, die nooit eens ernstig
konden spreken, viol haar vol verontwaardiging in de rede .
,,Of het lastig is," zei ze, ,,is hier de questie niet, maar
het zou doodgewoon onmogelijk zijn voor een verstaudig,
den.kend mensch
voor iemand, die beter geleerd heeft,
zooa,ls wij bij Ds . D e m o n t . Orthodoxie moet een van
beide zijn, onwetendheid of huichelarij . . . ."
„Dat heeft Ds . D e m out niet beweerd," verdedigde
Nor a haar leermeester .
uit
„Good, hij heeft het misschien niet zoo uitgedrukt
verdraagzaamheid, uit eerbied voor de opinie van andersdenkenden .
Maar het volgt toch eigen .lijk uit hetgeen hij
zeg t . . . en . . . en het is toch ook eig enlij k zoo, niet waar ?"
Noortje lachte .
„Lack flu niet," zei M a r i e kreg el, „antwoord me
liever, of ik geen gelijk heb . Zouden wij, met onze opvoeding, met onze ontwikkeling nog orthodox kunnen gelooven
zooals de onwetende boeren hier uit den ointrek?"
„Sommige men schen kunnen het . . . "
„O ja, de ad&, en iedereen, die uit voornaamheid met
ze mee wil doen," zei M a r i e schamper, „maar de adel
munt nii ook niet juist altijd nit door verstand . Maar wij . . ."
„Wij, die zooveel weten," vulde N o r a glimlachend
aan en haar stem had een matten klank .
„Ja natuurlijk," zei M a r i e gekrenkt, „natuurlijk
weten we meer dan de boeren
zijn we vrijer opgevoed,
beter onderwezen dan de voorname freuletjes hier uit
den omtrek met haar g ouvernantes-opvoeding . „En ik
maar
even g oed als jij, N o o r t j e ," voegde ze er bij,
haar stem begon toch wat onzeker to worden, toen ze
zag, hoe Nor a's glimlach bij El 1 y weerklank had gevonden . Ze moist wel, enn ze was heel gevoelig op dat punt,
dat ze niet zoo vlug in 't leeren was, als N o r a en Eli y
en nu, argwanen d dat de ironie d er meisj es minder de
onwetendheid der menschen in het algemeenn had gegolden
dan wel de haar bijzonder eigen domheid, en hopend door
het met groote minachting verwerpen van een deugd, die
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deugd, zooal niet to bewijzen, dan toch voor zich zelf en
anderen waarschij nlij ker to waken, verklaarrde ze met gefronste wenkbrauwen
„Ik weet natuurlij k wel, dat ik niet zoo geleerd, zoo
razend knap ben als jij, N o o r t j e, dat ik niet half zooveel
van die onmogelijke boeken heb gelezen, maar ik heb toch
ook mijn verstand
en dat ben ik van plan to gebruiken
ook . A.lleen onontwikkelde menschen kunnen aannemen
op gezag, zooals de Roomschen en orthodoxen doen moeten .
Zelf moet je denken, zelf onderzoeken, alleen gelooven wit
je begrij pen kunt . Ds . D e m o n t zei verleden flog . . . . "
„Dat je nooit iets moest aannemen op gezag," viel
N o r a rustig in .
E 11 y lachte weer, maar Mar i e keek gekrenkt . Ze
begreep volstrekt niet, wit de meisj es flu weer to lichen
hidden . Ze waren ook altijd zoo flauw . Maar het was
goed, zei ze, als N o o r t j e dan alle orthodoxe dogma's wou
gelooven, moest ze dat maar doen, hair konn het heusch
niet schelen, wit hair ganging, zij geloofde niet op gezag
het geloof aan dogma's vond ze eenn dood geloof . . .
„Ik zou niet weten, waaraan je anders kunt gelooven,
dan aan dogma's," zei N o r a langzaam .
„Maar wij gelooven toch niet aan dogma's ?" beweerde
Mar i e verontwaardigd .
„Niet ?" vroeg N o o r t j e, „Ik dacht van wel . Wat
versta je dan onder een dogma ?"
„Een dogma ?" begon Marie snel . „Nu natuurlijk . . .
een dogma is . . . wit een dogma is, weet iedereen . . , een
dogma is iets . . , iets, wit je aanneemt, . . , iets, wit je wilt,
dat ook an dere menschen zullen gelooven . . . "
„Het bestaan van God bijvoorbeeld ?" vroeg Nor a
onschuldig .
„Neen," zei Marie haastig, bang voor verkeerde gevolgtrekkingen, „dat is geen dogma, dat is dood-eenvoudig
waar."
N o r a's mond lachte ondeugend en in hair oogen
flikkerde de pret . Ze vond Marie' s defin itie van een
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dogma : jets dat niet waar is, jets dat je wilt dat anderen
zullen gelooven
erg vermakelijk . „Ja dan," zei ze „heb
je natuurlij k groot gelijk, niet aan dogma's to gelooven ."
„Zie je," ging Marie volijverig voort aangemoedigd
door N o r a' s toestemming en volkomen onbewust van de
pret, die ze opwekte . „De Drieeenheid, dat is een van de
christelijke dogma's, en daaraan zou toch ook geen verstandig mensch kunnen gelooven, wij vooral niet, nadat
Ds . D e m o n t ons zoo overtuigend de onhoudbaarheid er
van heeft aangetoond."
„Mij heeft hij niet overtuigd ."
„Dat is kinderachtig," vond Marie . „Je weet evengoed
als ik, dat drie dingen nooit en, en en ding nooit drie
kan zijn
het is een onmogelijkheid in zichzelf."
„Wat van „dingen" onmogelijk is, behoeft nog niet
onmogelijk to zijn van God," meende Nor a onverstoorbaar .
Maar M a r i e werd nu in vollen ernst boos, omdat je
met N o r a' s manier van redeneeren niet vooruit kwam en
omdat het zoo flauw was dat ze altijd gelijk wou hebben
-- terwijl het toch zoo evident was, dat er niets rationeels
was in to brengen tegen haar opvatting en die van Ds .
Demont.
„Je praat maar wat om gelijk to krijgen," zei ze „en
onderwijl weet je zelf heel goed, dat je ook niet aan de
Drieeenheid gelooft."
„Dat weet ik nog zoo zeker niet," zei N o r a tergendkalm. „Waarom niet ?" Ze voelde een ondeu gend plezier
in M a r i e' s angst voor de orthodoxie .
„Omdat," begon M a r i e weer, „omdat drie nooit een,
en ~~n nooit . . . . "
Maar E 11 y viel haar in de rede .
„Laat haar toch gelooven, wat ze wil, Marie, tegen
„waarom niet" is immers geen redeneeren . Als je de Drieeenheid verdedigd had, zou ze je hebben tegen .gesproken .
Ze is vandaag weer in een bui, om alles to gelooven, wat
je aanvalt en alles to verwerpen, wat geloofd moet worden .
Ze zal nog eens orthodox worden nit puur scepticisme ."
N o o r t j e lachte . „Ik wou het," zei ze met een zucht .
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Maar Marie voelde zich hoe langer hoe ongelukkiger
over de dwaasheid der beide anderen .
„Neen maar, in vollen ernst . . . . " begon ze .
„Je moet niet in vollen ernst willen spreken," vond
E 11 y en ze trok met een koddig gebaar van wanhoop haar
schouders op . „Neem een voorbeeld aan ons ; praten w'ij
nu ooit in vollen ernst ?"
„Neen maar, ik wel," begon Marie strij dvaardig,
„en . . . . "
„Dat is dan onverstandig," meende Eli y .
„En oppervlakkig en grenzenloos lichtzinnig," voegde
Nora er bij .
„Ik zou wel eens willen weten," barstte Marie in
heilige verontwaardiging los, „wie hier flu lichtzinnig is
jelui of ik ?"
„Ieder op zijn manier," lachte Eli y „wij in onze
scherts, jij in je ernst."
„Scherts kan nooit zoo lichtzinnig zijn als ernst," meende
Nor a „spot glijdt af, het is de ernst, die vastgrijpt . . . ."
Maar Marie begon half to schreien om de onzinnige
dingen, die de anderen beweerden en omdat ze voelde,
alleen niet tegen die beiden op to kunnen met haar ernst . . .
Ze namen ook altijd elkanders partij tegen haar . . . . „Ik
begrij p volstrekt niet," zei ze, „wat jelui het recht geeft,
me zoo to behandelen, z66 op me neer to zien, waarom
mijn ernst niet goed genoeg zou zijn, . . . , om ernstig genomen to worden . . . . "
„Nu goed dan, in vollen ernst," zei E i l y plotseling
op diep-ernstigen toon . „Ik begrij p in vollen ernst niet,
wat je er tegen kunt hebben, dat N o o r t j e orthodox wordt .
Het is verreweg het beste, het is het eenig e, wat je hier
in Esdorp doen kunt . Het zou heel wat verstandiger van
mama geweest zijn, als ze ons alle drie bij Ds . Z alt m a n
op cathechisatie gedaan had
dan waren we van zelf
orthodox geworden . --- Maar de modernen verkeeren, geloof
ik, altijd nog in den vromen waan, dat de wereld met ze
mee veranderd is
als de erwten in de peulschil van
And e r s e n
en die illusie kan mama natuurlijk niet
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meer opgeven. Maar dat doet de wereld niet, dat wil
zeggen, de Esdorpsche wereld niet en, waar ze voorloopig
niet van plan schijnt, tot ons over to komen, zullen wij wel
tot haar moeten overgaan ."
„Ik zie niet in," zei :M a r i e met trillende stem, „dat,
als de wereld dom en achterlijk blieft to zijn, wij bet dan
ook zouden moeten worden ."
„Ik wel," zei E i l y met kalme overtuiging .
Ze zat flu in een gemakkelijkenn stoel, starend naar de
zolderin g, achteloos spelend met haar handschoenen .
„Die enkele stij ve visite, die ik flu en dan met mama
bij de C o p s e n waken wag, begint me eigenlijk hartgrondig
to vervelen," zei ze geergerd, en ze gaf een venijnig tikje
met haar handschoenen tegen de armleuning van haar stoel .
,, Weet je wat we doers moesten, N o o r ?" verviel ze
weer op eens in haar luchtig spottenden toon ,,we moesten
waar een Zondag school bier in Esdorp beginners
ik geloof,
dat dat de eenige weg zou zijn, wat intiemer met de familie
Jammer, dat ik flu al modern aanC o p s to worden .
genomen ben . . ."
„Ik ben toch benieuwd," zei N o r a, op Eli y's gedachten
ingaande, ,,of er den van ons, en wie, op de soiree van den
burgemeester gevraagd zal worden . . . Maar natuurlijk jij
M a r i e en ik vallen flog niet in de termen ."
„Mevrouw C o r r y is zoo vormelijk niet
en jij, je
hebt niet voor niet zoo veel vervelende boeken nit bun
bibliotheek doorgeworsteld je bent ons allemaal to slim
afgeweest
jij bent verreweg bet meest in de gunst bij
onze aristocratic ."
Neen, dat had Marie nooit gemerkt, dat mevrouw
C o p s vriendelijker tegen N o r a zou zijn, dan tegen haar
of E 11 y -- dat wou ze niet toegeven.
„Laten we bet waar rustig afwachten" ried Eli y,
„worden we niet gevraagd, dan hebben we altijd onze
Zondagschool flog ."
„Wat een onzin," zei Marie geergerd „j e kunt toch
niet aan de kinderen vertellen, wat je zelf niet gelooft !"
Eli y stood op
den hoed in de hand, den mantel
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over den arm gin g ze naar de deur . „Ik verpraat hier mij u
tij d" zei ze „ik heb heusch wel wat beters to doers ."
Toen ze bij de deur kwam, keerde ze zich nog even
om, en lachte . „Paris vaut biers une messe," plaagde ze
Mar i e, ,,we hebben immers gees keuze ."
VII.
.Ales in de huiskamer op Ekedal was van een edit
Hollandsche degelijkheid en deftige gezelligheid .
Nor a voelde dit als een genot, terwijl ze haar boek
dichtsloeg en, om zich heenziende, haar bandwerk uit haar
werkzak to voorschijn haalde .
Op de tafel, die met een zwaar donkerrood peluche
tafelkleed bedekt was, stood het theeblad
en tante zat
daarvoor, vriendelijk en deftig, en goot een mooi geel-bruin
straaltj e thee uit een zwaar-zilveren trekpot in blauw porseleinen kopjes . Tantes theeblad was keurig, haar thee nitmuntend . Niemand schonk zoo geurige thee als zij . Trouwens
thee schenken was een gave, beweerde ze, sommige vrouwen
konden het, anderen leerden het nooit .
„Ik heb mijn Zondagschoolplann.en toch maar opgegeven ."
E 11 y kwam binnen met een brief in de hand . In haar
oogen tintelde de pret maar in haar stem klonk al de ernst
van een vast, zwaar-g enomen besluit .
Tante keek vragend op . „Wat voor planners ?" vroeg
ze verschrikt .
Het gelaat, dat naar Eli y opgeheven werd, was niet
zoo frisch, zoo blozend meer als vroeger, niet z66 vriendelijk meer straalde daar de zelftevredenheid . Er lag een
scherp, klein twijfeltrekj a om den m ond, diepe vraagrimpeltj es
hadden zich in het effen, strakgespannen voorhoofd vastgelegd . Ook in haar houding tegenover haar kinderen was
iets argwanends,
iets weifelends, iets onzekers gekomen
als vreesde ze, dat er heel wat dingen in het levers der
meisjes gebeurden, in huffs en daar buiten, waarvan zij nooit
iets to weten kwam . Dat onverklaarbare in haar kinderen,
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dat onveilige in hun uitingen, hun beweringen, hun scherts
maakte haar zenuwachtig . Ze voelde, hoe haar meisjes haar
ontgroeiden, haar ontglipten ; en, met willende begrij pen,
dat hat zoo gaan moest, dat de meisjes recht hadden op een
eigen gevoels- en gedachtenleven, gaf ze de schuld aan
al die nieuwerwetsche boeken, die de meisjes lazen
de
kinderen lazen zoo veal
zoo van alles
ze had al lang
moeten opgeven, alles eerst zelf door to zien, wat in huffs
kwam . . , enn ze ward afgunstig op die boeken, die ze, ook
waar ze ze naar en verkeerd wilt, toch niet verbieden dorst
nit angst de meisjes nog meer to vervreemden . Zoo trachtte
ze dus, naij verig, haar dochters van haar lectuur of to
houden door ze heel veal werk to geven in de huishouding,
werk, dat de dienstboden even goad haddenn kunnen verrichten, werk vaak, dat geheel overbodig was . .Een meisj e
behoorde huishoudelijk to zijn, zei ze, de lectuur kwam in
de tweede plaats, moest uitspanuing blij van . . . .
De meisjes voelden die geheime vijandschap tegen haar
boeken onbewust als een verborgen, tirannieken aanslag
op haar vrijheid van ontwikkeling en hat gevoel van haar
onredelijkheid begon een beetje de genoegelijke stemming
in huffs to bederven . Vooral M a r i e ward er oproerig en
ontevreden onder .
„Wat had je voor plannen, E 11y ?" vroeg tame wear .
E 11 y gin g quasi-achteloos naar haar plaats en haalde
haar naaiwerk to voorschijn .
„Niets moedertj e," zei ze, „heusch niet, er is geen
enkele reden om u ongerust to waken . 1k heb ze al wear
heelemaal opgegeven . . . , ik dank er al niet meer aan
Maar N o o r t j e stelde tante gerust met een vroolijk lachje
en ook E 11 y held zich flu niet meer goad . Triomfeerend
hield ze den brief in de hoogte, haar oogen schitterden .
„Wat is er toch kind ?" vroeg tante, half lachend, half
onrustig
„Wat heb je toch P . . ., Laat eens zien, wat
is dat voor een brief?"
„Een uitnoodiging van mevrouw C o p s !" juichte E 11 y .
„Voor jouP"
„Voor twee van ons,
zonder nadere aanduiding
o .E.VZB
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maar ik heb toch twee kansen tegen &n . 0, moedertj e

Hoe heerlijk he ?"
Haar moeder knikte vriendelijk, erg in haar schik .
En Eli y, dwaas-opgewonden, begon to praten over het

feest, en hoe ze zoo'n vast voorgevoel had gehad, dat ze er
heen zou gaan en hoe het lot haar altijd gunstig was . „Wat
ik wil," zei ze „wil ik altijd met alle kracht, die in me is,

en dan moet het gebeuren, dan gebeurt het ook
altijd .
Ik doming het lot
het lot kan niets tegenn een vrouwewil ."
„Man doth not yield himself to the angels, nor unto
death utterly, save only through the weakness of his feeble
will," citeerde Nor a lachend . „Maar wacht nog een beet] e
als ik flu eens mij n
met juichen, je hebt het nog niet

wil tegenover den jouwen stelde ?"
„Dan was Marie het kind van de rekening," zei Eli y
kalm, „die arm e Marie
dan gingen wij samen ." Ze
geloofde in de kracht van Nor a' s willen .
„Onzin," beweerde Marie, --- dan kon zij immers ook

wel eens gaan willen ? Maar ze zouden er eerlijk om omstaan, dan hielp willen niet .
„Niet ?" vroeg Eli y opgewonden . „Dat zullen we eens
zien . Ik ga in ieder geval, al zou ik als Asschepoester op
het bal moeten verschijnen . Ik voel, dat ik gaan zal ."
„Je zoudt er des to meer opgang door makers," veronderstelde N o o r t j e, „en den geheelen avond met den
prins mogen dansen . Wat denk je, zou de prins op het
bal komen ?"
„Ja, J a a p komt over voor het feest," moist mevrouw

Merlin .
„Mooi zoo," juichte Eli y „sta dan maar om, N o or."
N o o r t j e had onderwij 1 de speelkaarten al to voorschijn gehaald en held ze glimlachend, peiuzend in de
hand . Ze was in die dagen niet Nor a
e it maar Mark
Tapley uit Martin Chuzzlewit en ze voelde, hoe
onmogelijk het was, dat zij, M a r k, naar het bal zou gaan,

v

terwijl Eli y, Martin, thuis bleef
en nu vroeg ze zich
af, moat ze toch doers moest om dat to verhinderen
om
haar spel vol to houden zonder het to verraden
en ze
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een
voelde plots een grooten of keer voor bet feest
grooten angst, dat ze gedwongen zou kunnen worden, er
been to gaan . . . .
„Ga je willen ?" vroeg E 11 y opgewonden .
„Neen," zei N o r a kalm, „dezen keer niet ."
„Kann je niet
heb je Been energie vandaag ?"
,,The weakness of our feeble will . . . " lachte N o o r t j e
bevestigend .
Ze hood M a r i e drie kaarten aan, om uit to trekken
als ze haar
maar ze deed dat verbazen d onhan dig
nichtje de kaarten had willen laten zien, had ze bet niet
onbeholpener kunnen does .
Mar i e trok de hoogste, Nor a lachte en ging naar
Eli y toe, die ook de hoogste trok .
Toen E l l y opkeek, ontmoette ze N o r a's blikken, en
een gloeiend rood overtoog plotseling haar wangen en
voorhoofd . Was dat alleen van vreugd en verrassing ?
Over TAT o r a' s rustig gezichtje Bleed een trek van triomf
en stifle verachting.
Ze deden immers maar wat ze doen moesten, voor
haar spel !
„Ik moist wel, dat bet zoo gaan moest," zei Eli y
hartstochtelij k, „ik heb j e gewaarschuwd N o or, dat ik
je duwde me de hoogste kaart in mijn hand won
ik kon niet anders trekken ."
„Jou moil zal den mijnen gedwongen hebben," veronderstelde N o r a kalm ironisch .
Elly aarzelde even
ze zweeg .
Maar Mar i e had medelijden met haar nichtje .
„Vindt je bet erg naar, niet to kunnen gaan ?" vroeg
ze meewarig . „Ik wou, dat we maar alle drie genoodigd
waren
misschien bedankt er wel een, en wordt jij ingevraagd," troostte ze lief.
Enn later op den avond, terwijl Eli y druk en opgewonden pratend over bet feest en over de menschen die
zat
zeker komen zouden, in modeplaten zat to bladeren
M a r i e maar stil, heel stil to denken aan haar, die thuis
blijven moest .
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„Het spijt me toch zoo, dat je niet mee kunt gaan,
N o or. Wil je in miju pleats gaan ?" bond ze aan, lief
en edelmoedig.
„Neen, natuurlijk niet, we hebben er immers eerlijk om
omgestaan," zei Nor a met een flikkerin g van pret in de
oogen en een klein ondeugend drukje op het woord „eerlijk .
M a r i e zweeg een poosj e, maar het medelij den liet
haar geen rust .
„Ik wil graag nog eens over omstaan, als je wilt,
zei ze bijna smeekend.
N o o r t j e werd ongeduldig . „Zeur niet," zei ze onvriendelijk. ,,We staan immers nooit over om ."
Niet, dat Marie haar schuld niet openlijk erkende,
irriteerde Nor a
zoo iets eischte ze niet
ze begreep,
dat het onmogelijk zou zijn voor iemand, die prijs stelde
op den naam van eerlijk mensch, maar dat Mar i e ook
voor zich zelf de gevolgen van haar dead niet op zich dorst
nemen, dat was hetgeen haar, ondanks zich zelve, met
wrevel vervulde en haar plezier wet bedierf.
Later heeft N o r a wel begrepen, dat die eisch even
onredelijk was, als een eisch van openlijke schuldbelijdenis
zou zijn geweest, dat het voor Marie, die zich zelf zag
als een uiterst fijngevoelige, ware, diepe natuur, van het
hoogste belang was, zich voor zich zelve vrij to pleiten van
iedere verdenking van oneerlij kheid . . . . Of is het niet nog
veel erger het beeld in eigen gedachten to bederven dan
datgene, wet van ons in anderer gedachten leeft ? En als
Mar i e nu het ongeluk had gehad, de kaarten to zien v6dr
ze zou tack die hoogste kaart wel getrokken
ze trok
hebben
want ze strekte er de hand al near uit -- moest
ze den ook niet den schijn van het kwade boeten ? --- en
neen meer, als ze
als ze dan aanbood over to trekken
dan haar eigen rechtmatige kans vrijwillig wou opofferen
zou ze dan niet vrij zijn van
om Nor a to laten gaan
alien blaam ?
Maar Nor a zat zich dien avond volstrekt niet in het
karakter van haar nichtjes to verdiepen . Ze keek met
Eli y modeplaten en ze zat er stil in to genieten, dat ieder
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zoo precies de rol speelde, die zij haar toebedeeld had .
Het zou beter zijn geweest, als ze bedroefd geweest
was, verbaasd, verontwaardigd, als ze niet met zoo hoogkalme ironie, zoo rustige minachting had neergezien op de
zoo de, die ze zelf had uitgelokt . . .
De volgende dagen was zij zeer lief en zacht en behulpzaam en zeer vindingrijk terwijl ze haar nichtjes hielp bij
bet in orde maken van haar toilet .
Voelde ze misschien toch, dat ze eigenlijk iets goed to
maken had ? Of was bet alleen haar rol, die ze zoo nitnemend speelde ?
„Ben ik mooi zoo moedertje ?" vroeg Eli y .
Mevrouw M e r l i n liet goedkeurend haar onderzoekende
blikken over de meisj es gaan, die gereed stonden voor bet
gal van den burgemeester .
„Jelui zien er beiden lief uit van avond," zei ze vriendelijk, tevreden .
Maar Eli y zag er meer dan lief, ze zag er pikant,
schitterend, meesleepend uit in bet witte, laag-uitgesneden
baltoilet, met die zekerheid van overwinning in bet krachtige,
jonge figuur, met diesu triomf in de oogen, die bewondering
suggereerde .
„Zie nog eens mama, of alles wel in orde is, zitten mijn
bloemen goed ? Wilt u mijn handschoenen voor me dicht
knoopen ?" en ze knielde in gewild, overdreven bevallige
houding neer bij haar moeder . „O mama, ik vind bet zoo
heerlijk," zuchtte ze, „ik wou, dat ik bet niet z66 prettig
vond
ik word zoo vreeselijk graag bewonderd . . . , ik
zou er een misdaad . . . , een laagheid voor kunnen doen,
om naar een gal to molten gaan."
„Maar kind," protesteerde mevrouw „zeg toch zulke
dingen niet . . . . "
Het laatste knoopj e was dicht en Eli y stood met een
bruuske beweging op . Een paar maal liep ze de kamer
been en weer, driftig-opgewonden, toen plotseling naar de
deur gaande, verliet ze bet vertrek .
„Wat is er ?" vroeg mevrouw verschrikt over den harts-

tocht, waarmee Eli y gesproken had, „wat heeft Eli y P"
„Niets," zei Marie, uit haar humeur, omdat E 11 y
altijd alle opmerkzaamheid tot zich moist to trekken, ,,ze
praat wel meer onzin . . . . Zoudt u nil misschien ook evenn
willen zien, of bij mij alles in orde is ?"
Ook Marie zag er lief nit, zacht en jong, de opwinding had haar flets, onbeteekenend gezicht getint, haar
groote, blauwe oogen met licht gevuld
wit stood haar
goed, als ze moat kleur had,
deed haar jonge tengerheid
aardig uitkomen .
Nor a had het land, toes de meisjes vertrokken wares .
Ze was stil den geheelen avond en voelde zich verdrietig .
Was ze heusch klein genoeg om afgunstig to zijn op haar
nichtjes, om spijt to hebben over hetgeen ze gedaan had ?
En 's avonds in bed, terwijl ze aan het feest lag to
ze
denken, en aan de pret die ze zou gehad hebben
genoot altijd op een feest, ze genoot van het dansen, vann
de muziek, van de opwinding
ook van het zien dansen,
van de toilettes, van de opwinding om haar heen, begon
ze heusch heel ontevreden to worden met zichzelve, en onroldaan, omdat ze niet gegaan was niet had durum gaan .
Ze moist,
maar dat juist was laf, dat was kinderachtig,
voelde ze, daar mocht ze niet aan toegeven
hoe diep ongelukkig ze zich altijd voelde, als ze na een feestje thuiskwam,
hoe ze dan in bed wel zou kun .nen liggen snikken vann ellende,
zich ergerend aan alles, scat ze gezegd en gedaan had voelend ieder kleine onaangenaamheid als een bittere, onuitwischbare schande, hoe ze het dan steeds in haar schreiende
opwinding gevoeld had, dat er flu niets anders meer voor
haar overbleef
dan to sterven
dan maar dadelijk to
sterven
hoe dat de eenig mogelijke oplossing voor haar
ze dacht
was . Reeds als kind had ze dat zoo gevoeld
er aan., hoe ze eens, thuiskomend van een kinderpartijtje,
had gebeden
„Lieve Heer, ik dank u wel voor alle pret
maar last me nu morgen niet meer wakker worden."
Wat was er toch in de aanraking met vele menschen
dat haar onge lukkig maakte P vroeg ze zich af.
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Nor a shop spoedig, maar ze ontwaakte weer door hot
knarsen vann hot tuinhekje, door hot geluid van vole stemmen
en van vole voetstappen op hot grint . Er word druk gede
praat en vroolijk gelachen bij hot afscheid nemen
ook
stem van J a a p R e i c h e r s klonk boven alles nit
die van Eli y onderscheidde N o o r t j e .
De voordeur ging haastig open, tan .te was opgebleven .
om op de kinderen to wachten . „Tot m org en," klonk hot
vroolijk, „Swap wel," „Dank voor hot thuis brengen ."
Even later kwam Eli y Nor a's slaapkamer binnen .
Haar wangen gloeiden, haar oogen straalden, ze was zeldenn
zoo mooi geweest . Eon en al dwaasheid was ze en vroolijkheid, en overnioed .
„Last je de tusschendeur open," vroeg Nor a „en kom
jelui je dan her uitkleeden ? Ik moot er ailes van hooren .
Hoe is hot geweest ?"
„Heerlijk !" zuchte Eli y, haar avondmantel afgooiend
en ze wierp eon blijden blik in den spiegel .
Of ze gedanst had P
Natuurlijk had ze gedanst, van hot begin tot hot einde,
goon daps had ze overgeslagen .
Of ze moo was?
Moe P zag ze daarnaar uit ? Ze zou wel denn geheelen
nacht hebben kunnen doordansen en den volgenden dag en
verder haar geheele levee . Ze begreep niet, dat de menschen
betrekkelijk zoo weinig dansten op de wereld . Hot was
verreweg hot beste, wat ze doen konden in hue levee . Wie
danste was good, good en gelukkig . Altijd, waar vijf of
dansen
zes menschen tezamen waren, moestenn ze dansen
in den naam der vreugde, die in hue midden was .
„E 11 y !" klonk hot waarschuwend, „goeden nacht,
en Nor a keerde zich naar den muur
ik ga maar slapen"
en deed alsof ze sliep.
„wat is er ?" vroeg Eli y verwonderd .
maar or zijn woorden, die je niet z6b op je
„hl iets
lippen nemen mag ."
„Spotte ik ? Profaneerde ik ?" vroeg Ell y. „Ik kon
hot heusch niet helpers ." haar dat kwam or ook van, be-
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weerde ze, dat ze aan het praten en niet aan het danstn
was . Wie danste profaneerde niet, wie danste, dacht niet
na. En gedachten leidden tot spot
en spot tot alles,
wat verkeerd was
wie danste kon geen kwaad doers --wie danste was tevreden, wenschte niets anders
wie
jets wenschte, deed kwaad om het to bereiken
alle zonden
der menschen kwamen daar vandaan, dat ze vreugde vroegen
en geen vreugde kregen in hun levers . Maar zij was goed
geweest dien avond, o ! zoo goed, zoo geheel zich zelf . . . .
Neen N o o r t j e behoefde niet zoo spottend to lachen .
Had ze niet zelf beweerd, dat het de hoogste deugd was,
zich zelf to zij n ?
Nor a glimlachte . „Niet altij d," beweerde ze onfi losofisch .
Niet ? Nu hier dan wel, of N o o r t j e het geloofde of
niet
Eli y was verschrikkelijk goed geweest onder het
dansen . Zbb goed, als sommige menschen zich voelen in
de kerk, anderen onder het luisteren naar verheven muziek,
weer anderen bij het aanschouwen van een sterrennacht,
zoo voelde zij zich als ze dansmuziek hoorde .
Terwijl de voeten trillen
Van onrust, daar ze willen
Op dansmuziek ter reie gaan . . . .

Zoo had ook haar het hart gepopeld van goedheid
van echte „seid-umschlun gen-millionen-goedheid" . . . .
„Diesen Kusz der ganzen Welt !" jubelde E 11 y, ja,
zbo was het geweest
ze had de geheele wereld wel aan
haar hart willen drukken, alle menschen gelukkig willen
makers door haar liefde !
,,Is dat niet een beetje
een gevaarlijke stemming
op een bal ?" waagde N o r a schuchter to vragen .
Maar Eli y sloeg geen acht op zoo prozaisch wereldwijze opmerkingen .
„Zulke oogenblikken," zei ze ernstig, „wisschen heel
wat zonden uit . . . Ik heb ook aan jou gedacht, N o o r t j e . . ."
„Zoo ?" vroeg Nor a koel, .,,ik dacht, dat wie danste
niet dacht ."
Niet onder het dansen, verklaarde E l 1 y ongeduldig
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over al Nor a' s dwaze interrupties, maar zoodra ze even
niet danste, had ze aan N o o r t j e gedacht en dan had ze,
als ze danste, bet gevoel gehad, alsof Mar i e en zij de
twee booze zusters van Asschepoester waren en alsof de
deuren eensklaps wijd zouden opengaan en de tooverfee
zou binnen komen met E l e o n o r a V e l t als Asschepoestertje. Maar dat gevoel had in bet minst haar vreugde
niet bedorven
integendeel. Het was altijd heerlijk in afwachting to zijnn van iets wonderlijks dat gebeuren ging . . .
0 ! hoe ze zich verheugd zou hebben in Nor a' s triomf !
„Ik denk, dat onze gemeenschappelijke petemoei eerst
even op bet bal is gaan kijken en toen geoordeeld heeft,
dat bet voor dit eene petekind van haar maar wijzer was,
rustig thuis to blijven . . . Ik vrees, dat haar kans niet heel
groot was geweest ."
„Haar kans waarvoor ?" vroeg E 11y, „our furore to
waken ?"
„Ja, en our verder den geheelen avond to dansen met
den pries."
„0, de pries !" El 1 y lachte ; dacht Nor a heusch, dat
J a a p H e i c h e r s werk van haar gemaakt had ' In bet
minst niet, boor
en van geen van de anderen . Hij
danste weinig, misschien verwach tte hij zijn ,Asschepoester
nog :' afschoon
J a a p was heelemaal geen sprookjesprins .
Hij zou er niet aan denken, een burgermeisj e to trouwen
als ze tenminste niet heel rijk was . En, als hij bet n .og
in zijnn hoofd zou halen, dan was daar de oude koningin,
zijn moeder nog, die zou hem wel beletten een mesalliance
to doers
en ze had gelij k ook . Er warenn g enoeg lieve,
rijke freuletjes voor J a a p our wee to trouwen . ; hij kon
immers krijgen, wie hij hebben won? Ze raadde en Nor a
en Marie in gemoede aan, goed op haar hart to passers,
opdat haar vriendschap voor J a a p niet in liefde zou veranderen . Zoo iets kon in eens gebeuren
gebeurde sours,
als je er bet minst op verdacht was
N o o r t j e moest
oppa,ssen .
„Voor Mar i e bee ik niet bang," ping Eli y plagend
voort, „die heeft al mijn onzin zitten aanhooren, zonder
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en enkel woord van tegenspraak,

dat is abnormaal
en ze glimlacht maar
en kijkt smachtend en is in zoete
droomen verdiept . 0, die is haar hart al hopeloos kwijt
en niet aan J a a p
"
„Ik kijk alleen maar slaperig," verdedigde zich Marl e
blozend . „En ik wou, dat ik al in zoete droomen lag ."
„Droomen over Marl u s P" plaagde E l l y .
„Welken Mar i u s ?" vroeg M a r i e met hoog-roode
kleur .
„M a r i u s van A s b e k nat uurlij k, met wien je aldoor
gedanst hebt."
Marl e lachte. „}Tij beet Mar t," zei ze, „en ik heb
maar twee maal met hem gedanst
je schij nt sl echt op
de hoogte to zijn."
„Niet, wat de hoofdzaak betreft, mijn oogen zien scherp
op dat punt, ze bedrieg en mij niet ."
„Ik heb toch heusch maar twee dansen met hem gedaan,
je kunt dus g er ust zijn ."
„Zei 1k, dat ik ongerust was ?" vroeg El 1 y spottend,
„alleen voor N o r a ben ik bang, ze is joist iemand, om
den allerbesten to willen hebben en anders geen ."
Was hij dan de beste ? vroeg N o r a lachend .
„0 neen, niet naar E 11 y's smaak, zij kon nooit begrijpen, wat de menschen toch voor heerlijkheid vonden aan
een blank meisjesgezicht als dat van J a a p . Hij was haar
stijl niet. Maar in zijn eigen oog en in dat van zijn
moeder . . . Het was waarlijk grappig en aandoenlijk tegelijk,
de moeite to zien, die Mevrouw R e i c h e r s zich gaf voor
haar zoon, hoe ze voor hem beslag moist to leg g en op de
rijkste freuletjes . Ze was toch eigenlijk een intrigante,
oude koningin, zei E 11 y bitter, „slim achter haar schijnbare naieveteit, en . . . toch ook weer zoo naief in al haar
slimheid ."
Uitdagend wierp ze bet hoofdje in de nek, „de feeks",
mompelde ze tusschen de tanden . . . .
Maar dat hinderde niet, ze had toch pret gehad . Herinnerde Nora zich Dubourg nog? jhr . Dubourg van
H e u r en, dien grooten, donkeren man met dat zwarte
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baardje 7 J a a p was een kind bij hem vergeleken ! En weet
je wat die tegen haar gezegd had
En Eli y begon de balgesprekken to herhalen en de
dwaze compliment] es die haar bewonderaars haar gemaakt
hadden
en, terwijl ze ze sprekende invoerde, moist ze hen
in hun onbenulligheid, in hun zotte voornaamheid van
balheertjes z66 perfide to typeeren, dat N o r a vol genot
lag to luisteren naar Eli y's geestige beschrijvingen . Alle
ontstemming was van haar geweken, ze voelde flu niet het
minste schij ntj e van afgunst meer .
„En de meisjes a" vroeg ze .
Eli y begon nli ook de dames to besehrij ven, becritiseerde haar toilettes, vertelde of ze opgang hadden gemaakt
of niet, en Mar i e die aan de tafel had zitten knikkebollen,
mengde zich in het gesprek, beklaagde de meisjes, die
weinig gedanst hadden . - I- et was zielig voor zulke
meisjes, vond ze medelijdend .
„Dan moesten ze maar zoo verstandig zijn, niet naar
een bal to gaan," zei E l l y .
Dat hinderde N o o r t j e, ze ergerde zich ook aan
Mar i e's medelijden
ze kon nooit goed hebben, dat een
m.eisj e, dat niet in den smack van jorigens viel, beklaagd
werd. Ze zag dan ook volstrekt niet in, zei ze, dat het
zoo erg was, een paar dansen niet mee to does, ook het
kijken was prettig.
„Ja wel, als je niet van plan bent, to dansen, maar als
je dansen wilt en je kunt niet, dan is dat natuurlijk zielig,"
vond Marie .
„Jelui medelijden maakt het zielig, jelui opvatting dat
het een schande is, je dansen niet besproken to hebben .
Op die mani.e r zou je een bal tot jets verkeerds
jets
wereldsch
jets ijdels makes ."
„Een bal is nu eenmaal jets wereldsch, jets ijdels," zei
Marie, „daar kunn en wij toch niets aan does."
„Alleen voor wereldsche menschen is een bal wereldsch,"
hield Nor a vol .
„Dan vied je Ds . B o r s e l i n g zeker wereldsch," spotte
M a r i e, „want die vindt een bal verkeerd ."
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„Misschien wel ."
„En mij onwereldsch," lachte E 11 y, „want ik vind een
bal goddelij k ."
Neen, z66 ver zou N o o r t j e niet willen gaan, ofschoon . . .
Och kom, een bal was natuurlijk eigenlijk moesten ze
er ook niet heengaan
niets dan ijdelheid, vond Mar i e,
die graag toegaf, dat ze de dingen, die ze deed en van
plan was to blijven doers, „eigenlijk" niet doers moest
indien daaruit maar geen conclusies werden getrokken, „en
ik geloof, dat geen enkel ernstig, fatsoenlijk meisje naar
een bal zou willen gaan, indien ze het maar moisten, welke
gedachten het gedecolleteerd bij manners opwekt, hoe de
jongens er onder elkaar over spreken . . . . "
Ret waren Mart van As be ks gevoelens, die Marie
vertolkte, maar dat moist N o o r t j e niet ze had nooit
door mannenoogen gekeken en ze vroeg verbaasd, waarom
meisjes zich zouden aantrekkeu, moat jongens onder elkaar
bepraatten ? Zij waren er toch niet verantwoordelijk voor,
zij behoefden er zich toch niet voor to schamen P Als het
wear was, moat M a r i e beweerde, dat jongens zoo verkeerde
indrukken kregen door een bal dan zou ze, als ze
jongens en meisjes op to voeden had den jongens het
gaann naar een bal verbieden maar de meisjes zou ze
rustig laten gaan .
E 11 y lachte . „Als ik al jou paradoxes eens opschreef,"
plaagde ze .
Maar Nor a viel hear verontwaardigd in de rede . Ze
zei nooit een paradox beweerd e ze . Ret was de publieke
opinie, die paradoxaal was . . . .
„Maar laten we flu toch eindnlijk naar bed gaan,"
zuchtte Marie „ik val om van den sleep ."
Ze hunkerde naar bed, maar kon er niet toe besluiten
heen to gaan, zoolang Eli y bleef, bang, interessante
gedeelten van het gesprek to zullen misses .
„Toe Eli y, kom flu mee ."
„Ja ik kom al," zei Eli y opstaande, en ze volgde
Mar i e, die de kaars had meegenomen .
Toes ze bij Nor a' s bed kwam, aarzelde ze even .,.
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,N o o r t j e," zei ze zacht, „als je nu eens wear omstaat,
moet je den blinders kant van' de kaarten boven houden
niet den goeden ."
Nor a kreeg een kleur, maar dat zag Eli y niet in het
donkey .
„Kon je ze zien ?" vroeg ze .
„Kunnen ?" zei E 11 y „Vraag liever : kon je ze ook
niet zien :'"
„Heb je ze gezien ?" vroeg Nor a nieuwsgierig .
„Neen, natuurlijk niet," zei ze
Eli y aarzelde even
then met nadrukkelijke beslistheid, „maar ik zag, dat je
het dacht en dat amuseerde me . . . ."
„0," zei N o o r t j e . „Goeden nacht, slaap wel ."
E 11y heeft gelij k, dacht ze . Ik had die vraag ook niet
molten doers
. Met iemands zon den heeft God alleen to
. Niemand kau voor een oneerlijkheid uitkomen . . .
makers
Een vreeselij ke misdaad
een moord kan je biechten
en interessant
en benijdbaar ziju, maar een oneerlijkheid
is to laag our zich op to verheffen . . . .
Zou schuldbelijdenis ooit jets anders kunnen zijn dan
een pose? vroeg ze, zoekende in haar eigen hart naar antwoord . . . .
En onder het overdenken van deze vraag, viel ze in slaap .
VIII.
E 11 y had goed gezien . V a n Ass b e k maakte Marie
op in het hog vallende wijze het hof.
Zijn bezoeken, eerst beschroomd en schaarsch, werden,
bij mevrouw Merlin s vriendelijke aanmoediging, al drukker
en drukker tot hij tegen den zomer bijna dagelijks op
Ekedal kwam .
En dan zat hij daar maar to praten
want hij sprak
graag en veel
en naar M a r i e' s flets gezichtje to kijken
en Nor a keek ook naar Mar i e en vroeg zich af, wat het
toch was, dat Mart daarin zien kon,
wat geen der
anderen zag . En sours kon hij Marie onder het spreken
zitten aanstaren met een vragend-beschroomden angst in
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zijn oogen, tot, bij het een of andere onbeteekenende antwoord dat ze gaf, zijn geheele gelaat in vreugde oplichtte,
alsof een moeilijke twijfel in hem was opgelost, zich een
heerlijk vergezicht voor hem geopend had . Nor a herhaalde
dan bij zich zelf, wat Marie gezegd had en . . . . gevoelde
dat er jets heel onredelijks voor haar oogen gebeurde
maar ze vond dat alles toch wel erg prettig en opwindend
en interessant .
Ook ontwikkelden Mar i e en Martin dien tij d een
onbegrijpelijk grooten hartstocht voor het tennisspel, en op
gure Maartdagen, als de wind foot en de grond doorweekt
was, keken ze samen naar de dikke, grijze lucht en veren dat de zon zeker
klaarden, dat het mooi weer werd
zoo dadelijk wel zou doorbreken, en dan werden ze verontwaardigd op de anderen, die niet geloofden aan de zon,
en zoo kinderachtig bang waren voor een enkel regenbuitje
---- want tan to vond het niet passend, dat een jongen en
een meisje samen alleen op het tenniscourt zouden zijn .
N o o r t j e ging dan altijd maar mee, haar kon het heusch
niet schelen, nat to worden .
En later, toen het zomer werd, en de tennisban en in
orde waren gemaakt, werd ook J a a p R e i c h e r s een trouw
lid van de club, en hun ijver deelde zich ook aan de andere
leden mede .
Nooit zijn de tennisbanen zoo druk bespeeld geworden
-als dien zomer . . . .
fiet was dan ook een wonderlijk-heerlijke zomer .
Een tij d van opwinding en vroolij kheid was het, een
dwaze, hollende opeenvolging van pretjes enn wandeltochten,
tennismatches en picnics . Het scheen, dat alles met M art
en Mar i e meeleefde in een atmosfeer van liefde en zonneschijn, van dwaasheid en pret . De boomen bloeiden, zooals ze Binds nooit meer gebloeid hebben, met een overvloed
en het gras
van gouden regen s en seringen en row
was groen en de hemel was blauw, en altijd door scheen
de zon . . . , of, als het ooit geregend heeft dien zomer
en dat moet wel, want hoe zou anders het gras zoo groen
2ijn geweest en de boombladeren zoo frisch, zoo vrij van
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stof ? -- dan regende het alleen 's nachts, want nooit werd
een der heerlijke plannetjes van J a a p of Mart door
regen bedorven .
Ret was een wonderlijke zomer ! Al, wat gebeurde,
scheen beteekenis to hebben, al wat gedaan werd, scheen
de moeite waard het to doen . En wie wandelde, voelde
nooit moe to zullen worden
en had lust to blij ven
wandelen, den geheelen nacht door
en wie tenniste en
den bal verwachtte, voelde hem ook terug to kunnen slaan
dat mislukte dan wel eens, maar dat hin derde niet, je
voelde toch in je racket, dat je het kon ! en wie naar bed
ping, zuchtte „hoe jaminer van den mooien avond !" en de
meisjes bleven bij elkaar zitten en keken naar buiten, waar
de maan scheen, en praatten tot bij middern acht . . . , en
wie 's morgens ontwaakte, dacht : „Hoe heerlij k !"
Het was een wonderlijke zomer ! Alle menschen schenen
vroolijk en goed en gelukkig . Het was, alsof er geen
kleingeestigheden meer bestonden, geen hatelijkheden meer
gezegd konden worden . . . . Vooral Mar i e was in haar
zacht stralende tevredenheid zoo lief en aantrekkelijk als
Nor a niet moist, dat ze zijn kon . Nu geen afgunstige
kattigheden meer in antwoord op Eli y' s plagerijen, geen
min achten.d optreden teg en hetgeen ze in haar moeders

denkbeelden bekro .aspen voelde,
geen mislukte pogingen,
de aandacht tot zich to trekken, zich naast Eli y to doen
gelden in hun kring
niets dan een kalm genoegelijk
luisteren naar M a r t' s beschouwingen, zich laten verdedigen door hem
een verlegen innemen van de eerste plaats,
waarop Mart' s bewon dering haar stelde, want Mart
zag haar, zooals ze wenschte gezien to worden : zacht, diep
en gevoelvol
en zoo ook leerde hij de anderen zijn
meisj e beschouwen .
En tame, die iets lij dends, jets onderdrukts had gekregen, begon weer op to leven onder Mart' s bewonderende hoogachting
haar gezondheid werd beter
haar
hoofdpijnen bleven weg ze werd weer geheel de vriendelijke, rustig-bedrijvige, met zichzelf tevredene gastvrouw
van vroeger.
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Ze genoot er van, dat haar huffs, haar veranda, zoo
het middelpunt werd van al, wat er in Esdorp belangrij ks
gebeurde.
Want daar was het, dat iederen avond na het tennisspel de Esdorpsche jeugd to zamen kwam, our to praten
over al, wat onder hen begon to levee en to gisten,
over kunst en literatuur en maatschappelijke verhoudingen,
over nieuwe stroomingen en richtingen . . . Tante genoot
van de drukte en gezelligheid, ook waar ze het niet eens
was met de daar verkondigde denkbeelden .
Mart, een vurig bewonderaar van den „Nieuwe Gids"
hij voelde zich midden in de bewegin g, schreef zelf ook
sonnetten en fragmenten van drama's, die evenwel nog niet
uitgegeven werden
was het, die de nieuwe richting in
Esdorp bekend maakte . Hij las voor, redeneerde, verdedigde
altijd beheerschte hij het gesprek .
vele jaren lang was de nieuwe richting
Vroeger
niets voor de Esdorpers geweest dan de buitensporigheden
van enkele heethoofdige, jonge schrijvers, waarover ze gelachen en gespot hadden . Maar nu, als M a r t zoo meesleepend getuigde van zijn liefde voor de kunst
d, w. z.
voor den „Nieuwe Gids"
als hij de nieuwe verzen op nieuwe
als hij met eigen, innerlijk genot die pretwijze zegde
tige, literaire critieken voorlas, die, geestig-ironisch sours
of fel hartstochtelijk, sours enkel kwajongensachtig dwaas,
onder een hagelbui van min of meer rake scheldwoorden,
al het conventioneel verkeerde in de oude richting trachtten
to verpletteren, dan stilde het dwaze pret-rumoer in de
ook El 1 y en N o r a
veranda, dan luisterden alien
met genoegen, N o o r t j e met een snort vroolijk, critisch
genot . . , maar Mar i e zat verloren als in stille extase .
„Ik moist niet, dat het z66 mooi was," sprak ze dwepend,
als de stem van Mart even zweeg .
Het was haar bij Mart' s woorden geworden, alsof flu
eindelijk de vorm gevonden was voor de gedachten, die ze
al dien tijd, onbewust in zich had omgedragen . Ze voelde
en het was heerlij k dat to voelen,
dat ze, zonder
nu
het zelf to weten, in gedachten en gevoelen, een was ge-

217
weest met de hoogsten onder de menschen, met dichters
en kunstenaars .
En als dan Eli y en Nor a, door die dwepende bewondering tot spot geprikkeld, gekheid begonnen to waken,
omdat toch ook heel veel aanstellerij en grootdoenerij, heel
veel onmachtig woordimpressionisme, vele smakelooze vergelijkingen, en onderlinge opkammerij haar belachelijk
voorkwam in die intens-ernstige literatuur
dan klonk
: „Ja, jelui lachen in
het minachtend uit M a r i e' s mood
je stomme spotzucht, omdat je veel to veel verstandsmenschen bent our het mooie to kunnen voelen . . . . Jij vooral
N o r a, die niets bent dan kritiek en koel verstand ."
Dan beg on Nor a zich, flog lachend, to verdedigen .
Haar kritiek, beweerde ze, deed geen of breuk aan haar
bewondering. W at ze lief had in een vers stood apart, stood
ver boven en buiten 4e sfeer van haar kritiek . In de
woorden zelf, die ze uitlachte, kon sours dat zijn, wat ze
liefhad, waaraan haar kritiek niet raken dorst . Alleen het
bijkomstige en sommige verzen waren alleen bijkomstig,
bestonden eigenlij k als gedichten niet
gaf ze over aan
haar verstand, our het to becritiseeren en nit to lachen . . .
Maar Mart viel Marie bij . Dat was juist het verkeerde,
vond hij, dat N o r a zich aanwende to lachen our dingen,
die ze lief had, dat ze luisterde naar haar verstand in plaats
van naar haar gevoel . Dat was juist het verschil tusschen
Mar i e en haar . In haar domineerde het verstand, zooals
in Mar i e het gevoel domineerde . Daarom ook kon ze geen
gedichten begrijpen, niet voor gedichten voelen, die geen
gedachte-, maar louter stemmingspoezie waren .
„Wie beweert toch, dat ik dat niet kan P" lachee
N o o r t j e verwonderd .
Maar dat toonde ze immers in alles, wat ze zei ? I)at
toonde ze in het niet meevoelen met deze stemmingspoezie
door naar de beteekenis der woorden to gaan vragen,
door kritiek to gaan oefenen, waar ze slechts bewonderen
moest .
„Je moet niet willen begrijpen, je moet het voelen,"
zei Marie en dwepend voegde ze er aan toe : „Het is wel
o .E .V1s
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heel jammer, N o or, dat je dat niet kunt, daardoor mis je

een heel groot genot in je levers."
Dan lachte N o o r t j e en zweeg. Wat kon ze anders
doers ? Ze voelde, hoe hopeloos ze bij iedere discussie in
bet nadeel `vend gesteld door de vooropgestelde overtuiging,
dat kritiek oefenen op manners als G o r t e r, v a n E e d en,
dat
v e r w e y gebrek aan poetisch gevoel toonen was,
iemand, hen aanvallende, daardoor reeds zijn onbevoegdheid
bewees over dergelijke dingen mee to spreken .
Ze zweeg
ook, omdat ze in haar schuwheid, zich to
uiten, in haar weds voor aanraking, terugbeefde voor een
ernstig gesprek over hetgeen haar ter harte ging . . , omdat
ze moist, in verlegen zenuwachtigheid
daar, waar ze de
sympathie barer omgeving niet met zich, maar tegen zich
zich to zullen verwarren in haar woorden, een
voelde
kleur to zullen krij gen, to zullen stotteren als den, die zich
schuldig voelt, die weet een onverdedigbare zaak to verdedigen . . . .
Ze zweeg enn lachte vroolijk
want ze voelde zich
wel heel veilig en gelukkig in de haar toegewezen rol
van verstandsmensch .
Mart en Nor a konden eigenlijk best met elkaar overweg. Zij was hem dankbaar, omdat bij Ekedal zoo gezellig
en bet tennisveld zoo vroolijk maakte, en bij waardeerde
in haar haar eenvoudige, degelijke, verstandige natuur, de
bereidwilligheid, waarmee ze op al zijn plannetj es ingin g, de
energie, waarmee ze zwarigheden uit den weg moist to ruimen,
de pretj es slagen deed .
„Je karakter is zoo eenvoudig," zei bij waardeerend
,,j e maakt op mij altij d den indruk, alsof je uit louter
rechte lijnen was opgebouwd ."
Nor a lachte
ze vond zichzelf niet zoo gemakkelijk
to begrijpen .
In bet naj aar eindelij k werd bet engagement van
Mart en Marie publiek.
Iedereen had bet zien aankomen en iedereen vond
bet aardig . Sommigen natuurlijk vonden bet een beetje
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jammer van Mart, dat hij, zoo'n begaafde jongen, zoo'n
gansje tot vrouw zou krijgen en begrepen niet, hoe hij
nit alle aardige meisj es van Esdorp juist Marie Merlin
dd e V a u c l u s e had uitgekozen . .A.nderen weer vonden het
een beet] e jammer van. Marie en oordeelden, dat van
A s b e k flu wel eens een beet] a meer ernst van zijn studie
mocht gaan waken, flu hij geengageerd was . En ook
mevrouw M e r l i n had eens tegen mevrouw I Re i c hers
gezeg d dat M art een heel beste, aardige, ja ook een heel
begaafde jongen was, maar dat ze zich den aanstaanden
man van Mar i e toch een beetje ernstiger en degelijker
had voorgesteld . Eigenlijk had ze den ook nog niet hear
toestemming voor een openlijk engagement willen geven
ze waren flog zoo jong
ze had gewenscht, dat ze nog
een pear jaar wachten zouden, maar . . . , enfin, iedereen
wist het nu toch in Esdorp . . .
Toen M a r i e dit oordeel over Mart ter oore kwam,
was ze diep gegriefd . Want juist, omdat Mart zoo heel
ernstig en degelijk was, verklaarde ze, zooveel ernstiger
en degelijker dan andere jongens, juist omdat hij zich
indertijd op het gymnasium niet had neergelegd bij het
werktuigelijk uit het hoofd leeren der hem opgegeven
lessen, j uist, omdat hij zijn tijd niet verkwist had met het

onvruchtbaar inpompen van de regels der grammatica, en
het uitwerken van ingewikkelde, wiskunstige vraagstukken,
die Beenn mensch eenig nut konden zijn voor zijn verder
leven en alleen voldoening konden geven aan het dor verstand, -- juist, omdat hij uit zuivere belangstelling studeerde, en zijn tijd had gebruikt om interessante, ontwikkelende boeken to lezen en zich een zelfstandig oordeel to
vormen over de belangrijke vraagstukken van den dag
juist daarom hadden zijn leeraren en examinatoren hem
voor zijn eindexamen laten zakken -- examinatoren „willen
nu eenmaal, dat je een zeker aantal jaartalien uit je hoofd
zult weten en de regels van de grammatica zult kunnen
opdreunen . . . ."
Neen, Mart was geen examenmen.sch, zei Marie
meet blijde voldoening, daartoe was zijn drang near zelf-
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diep, to veel kunstenaar .
Maar zijn vader, die geen besef had van hetgeen er
omging in het hart van een kunstenaar, die alleen maar
begrip had van kantoorzaken en van tevreden-je-werk-doenin-den-dagelijkschen-sleur
mijnheer van A s b e k was
heel boos geworden over hetgeen hij als luiheid beschouwde
bij zijn zoon, vooral toen Mart verklaarde, dat hij ook
geen lust had in de studie der rechten, waartoe zijn vader
hem bestemd had, en dat deze niet verwachten moest,
dat hij naderhand bij hem op het kantoor zou komen .
Koopman kon hij niet worden en een academischen graad
verlangde hij niet. Voor zich zelve wilde hij studeeren
in hetgeen hem interesseerde . Kunstenaar wilde hij worden
schrijver -- criticus
journalist. . . .
En ook mevrouw v a n AA s b e k, die heelemaal geen
besef had van de hoogheid en heiligheid der kunst, had
geklaagd, dat ze niet inzag, waarom haar zoon artist zou
behoeven to worden
hij had immers goed zijn verstand,
hij kon het even goed als andere jongens tot advocaat of
dokter brengen
desnoods tot domin ee. Ads hij zich
maar eens flunk wilde aanpakken, kon hij later nog best
een behoorlijke positie in de maatschappij bekleeden . En
ze had zich zbo ongelukkig gemaakt over Mart' s grillen,
dat hij dan in vredesnaam maar had toegegeven, vooral
toen zijn vader hem had beloofd, dat hij
eenmaal Meester
in de Rechten, zelf zou mogen zien wat hem verder to doer
stood . Maar een graad moest hij halen
ook voor de
journalistiek was de rechtsstudie een goede voorbereiding . . .
En Mart had een jaar lang hard gewerkt en met goed
gevolg zijn eindexamen afgelegd . Vol illusie was hij naar
Leiden vertrokken, want hij moist natuurlij k wel, dat zij n
colleges hem niet boeien zouden, maar, eenmaal vrij, had
hij zich voorgesteld, veel tijd aan eigen lievelingsstudie to
kunnen geven, veel to zullen lezen, veel zelf to zullen
schrijver . . . . En ook aan het studenten-, aan het corpsleven had hij meegedaan, belangstellend als hij was voor
iedere levensuiting om hem heen.
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Maar het was niet gegaan, zooals Mart gedacht had .
Zijn studie had al zijn beschikbaren tij d, al zijn energie
geeischt enn zijn energie kon, wilde hij nooit geven aan hetgeen hem niet waarlij k interesseerde, zijn geest kon hij niet
dwingen tot hetgeen hem zijn aandacht niet waardig seheen .. ..
en zoo, geslingerd tussehen zijn plicht en zijn neiging, die
hem een hoogere plicht was, was hij weinig gekomen
tot werken .
En na verloop van een jaar, had hij begrepen zoo nooit
tot een examen to zullen komen en hij had zich opgesloten
met zijn boeken ; zijn vrienden had hij langen tijd niet willen
zien, en hij had geblokt en gezwoegd eu gememoreerd van
den ochtend tot den avond . . . . Maar sours midden onder
den arbeid kon dan plots zijn ziel in opstand komen tegen
dat geestdoodend gememoreer, kon zijn geest weigeren de
aandacht to geven aan hetgeen geen waarde heeft, terwijl
hij vol was van grootsche literaire ontwerpen, terwijl het
verlangen naar schoonheid zon.g diep in zijn ziel !
Dan lieten zich zijn zwervende gedachten niet meer
dwingen tot begrijpen, dan moest hij ze laten gaan, ze
volgen, waarheen ze hem brachten . Neen, het was geen
zwakheid, geen lafheid geweest, als hij dan zijn studieboeken g esloten had, our zich over to geven aan de drift,
aan het verlan gen, dat sterker was dan hij .
Maar als hij daar dan zat, nog moe en geirriteerd en
ellendig, dan, als hij to lam en to ziek our zich in to
spannen, zijn gedachten had willen concentreeren op zij n
werk, dan was het hem plotseling geweest, alsof zijn hoofd
begon leeg to loopen, alsof geen enkele gedachte zich meer
net woorden grijpen liet . . . . en wanhopig had hij zich
neergeworpen op zijn bed, of was hij uitgegaan, our verstrooiing to zoeken bij zijn vrienden .
En eens, na een doorgefuifden nacht, toen hij, to beroerd our op to staan, in bed gebleven was tot den avond
--- had hij plotseling geweten, dat daar een einde aan
komen moest .
En hij was uitgegaan, our zich een revolver to koopen,
dat hij, geladen n aast zijn bed had neergelegd, diep nacht
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als G o e t h e de ziel van
en vele volgende nachten
zelfmoordsgedachten vervuld . . . .
0, de moeite, de strijd, die het hem then gekost had,
aan de wateren des floods to ontkomen ! . . . .
Steeds zwaarder was hem het werken gevallen en
ten slotte had hem de dokter alien geestelijken arbeid
verboden .
Zoo was hij flu thuisgekomen bij zijn ouders, en z66
had hij op het bal bij de familie Cops Mar i e M e r 1 i n
de Vaucluse ontmoet .
Dat was zijn redding geweest .
Want zoodra hij hear zag, had hij gevoeld, flat hij
voor hear zijn gansche ziel zou kunnen uitzeggen . Ze had
hem aangezien met hear diepe, gevoelvolle oogen en then
wist hij, flat zij hem begrijpen zou . En hij had tot hear
gesproken van zijn liefde tot de kunst, van zijn trillend
verlangen near schoonheid, van zijn strijd, van al flat, flat
hem had ziek gemaakt . . ., en ze had hem begrepen . . . .
hear sympathie, hear geloof, hear bewondering schonk ze
hem . En to midden van die dansende, ijdele, flirtende
menigte hadden ze elkaar gevonden
hadden burs zielen
elkander gevonden in liefde . . . .
Z66 was bet flat Marie Merlin Mart van Asbek
begrepen had en z66 was bet ook, flat ze hem N o o r t j e
beschreef.
Natuurlijk was er dien zomer flog van geen Werken
sprake, en ook in bet najaar flog niet, en flat was heel
prettig voor de meisjes, vooral, omdat ook J a a p flog geen
beast scheen to makers, met zijn studie en telkens uit
Utrecht overkwam om flog in Oktober de zomergenoegens
voort to zetten en, theedrinkende bij de Merlin s, planners
voor gemeenschappelijke pretjes to beramen .
En ook, then bet engagement publiek was en M a r i e
en M a r t zich semen begonnen terug to trekken, bleef
J a a p komen .
De menschen in Esdorp begonnen er over to praten,
flat J a a p zoo altijd bij de M e r l i n s zat, en gewoonlijk
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werden dan de namen van J a a p en E i l y to zamen genoemd,
en Mevrouw R e i c hers begon in bet oog loopend koel
tegen N o r a to worden, die vroeger een favorietje van haar
was geweest . . . .
Maar de praatj es der wereld en de vrees van Mevrouw
R e i c hers waren beide al even ongegrond .
Dien zomer ook was de familie B o r s e l i n g naar
Kampen vertrokken, wear de dominee beroepen was . Haast
onopgemerkt ging dat vertrek voorbij temidden van bet
vroolijke leventj e op Ekedal . Nor a ging een pear dagen
naar de pastorie, om mevrouw met pakken to helpen, twee
der kinderen logeerden zeifs een dag of acht op Ekedal
tijdens de verhuisdrukte, en Nor a had gezorgd aan bet
station to zijn, en had afscheid van hen genomen met vele
vriendelijke afscheidswoorden en hartelijke omhelzingen en
beloften van druk schrijven
maar heel veel indruk
maakte hun vertrek niet op Nor a
ze had zooveel
andere dingen om aan to denken
„Vreemd," zei E 11 y, terw jl ze naar boven keek naar
den stralenden sterrenhemel, „vreemd, to bedenken, dat al
die rustige sterren bewegende werelden zijn, enn dat onze
aarde, daar boven, er draaiende tusscheu doorholt . . . .
Misschien," zei ze half dwepend, half ironisch, „stag+ nu
op Wega ook wel een mensch en kijkt naar boven en ziet
onze aarde zoo rustig flikkeren
enn verbaast zich over
hetzelfde als ik."
Nor a trok rillend haar cape dichter om zich been
.
,,In ieder geval zal hij bet daar warmer hebben den wij her,"
merkte ze prozaIsch-spottend op . „Ik ben half bevroren ."
,,Is bet daar warm ?" vroeg Eli y . ,,Is Wega gioeiend ?"
vroeg ze verschrikt aan J a a p .
Ze waren met hunn drieen uitgegaan met een fietslantaarn en een sterrenkaart om den sterrenhemel to bestudeeren en liepen nu bibberend naar Ekedal terug . Het was
een oktoberavond en de sterren blonken fel en koud .
„Wega is een vaste ster, die hebben hun eigen licht,"
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verklaarde J a a p op den toon van een, die weet, „alleen
planeten, zooals onze aarde, ontvangen hun licht en warmte
van de zon ."
„Wat is toch het verschil tusschen een planeet en eenn
vaste ster P" vroeg E 11 y belangstellend .
N o r a verbaasde er zich een beetje over, dat E 11 y
dat niet scheen to weten, maar J a a p, gevleid, begon haar
nit to leggen, hoe de planeten draaiden om de zon, en de
vaste sterren op oneindig grooten afstand eigen zonn .en
waren . . . , en terwijl J a a p vertelde, scheen Eli y een veel
klaarder inzicht to krijgen in de inrichting van het heelal .
„En ken je de sterrenbeelden nu ?" vroeg J a a p aan E 11 y.
Eli y keek naar boven . „De L+ier," begon ze. ,,O! wat
is die Weg a toch een prachtige ster, ik had er al zoo lang
naar verlang d, haar n aam to weten
weet je, ik beschouw
haar altijd een beetje als mijn persoonlijk eigendom
omdat ze zoo mooi is. Dus : de Eier, de Arend, de Dolfijn .
Waar is de Dolfijn nu weer
nu ben ik toch heusch de
Dolfijn weer kwijt . . . . zeg J a a p P . . . . "
„Kij k", zei J a a p, naar boven wij zende, „daar staat
hij . . . , die vier daar . . . , ruitvormig . . , dicht bij elkaar . . . "
J a a p moest vlak bij Eli y komen staan oin haar het
sterrenbeeld to wijzen, Elly keek langs zijn arm naar boven
en waarlijk ! daar zag ze hem weer
de Dolfijn . . . .
Nor a had het niet zoo heel moeilijk gevonden, to begrijpen, welke sterren J a a p, die de sterrenkaart in handers
had, bedoelde, maar Eli y had dien avond voortdurend zijn
hulp en voorlichting noodig gehad .
„En Corona," ging Eli y voort en ze ging met J a a p
alle sterren nog eens langs .
„Zou jij ze nu ook kennen, N o o r ?" vroeg deze aan
zijn jongste leerling.
„Dat denk ik wel," zei ze kort, „als je de kaart hier
last, zal ik ze voor me zelf nog wel eens repeteeren ."
Ze ergerde zich aan Eli y's coquetterie en het hinderde haar ook altijd een beetje, als J a a p zulk een toon
van meerderheid tegenover haar aan .sloeg. Maar then
schaamde ze zich weer over dat gevoel van on tstemming .
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„Ik ben blij," zei ze dus weer vroolijk, „nu eindelijk
de namen eens to leeren kennen . Zoo komt er een beet] e
orde in dien chaos van blinkende punt] es . Wat sta je
vreemd tegenover jets, zoolang je het niet weet to noemen
Gek, dat we op school den Popocatepetl en den Citlaltepetl
moesten leeren, maar dat niemand er aan dacht, ons de
sterren to leeren kennen, waar we altijd naar opkijken en
waar we ons altijd over verbazen ."
„coed, dat wij met ons drieen ons verzuim nu herstellen," lachte J a a p, „denk er aan, N o or, dat ik ze je
morgenavond kom overhooren ."
,,Of ik overhoor ze jou . . . . wil jij misschien liever de
kaart m eenemen P Ik ken ze nu wel, geloof ik ."
„Dank je," zei J a a p . Hij was bezig de veranda-deuren
voor de meisjes open to schuiven, maar ze bleken van
binnen gesloten to zijn . N o r a tikte dus tegen het raam
en Ds . V i n i u s, die met zijn vrouw een kopj e thee bij
Mevrouw M e r l i n was komen drinken, sprong haastig op,
om de deur voor hen to openen . . . .
Met Ds . V i n i u s, den nieuwen predikant, was tante
zeer ingenomen, hij was een heel ander man dan Ds . B o rs e l i n g geweest was, jong, ontwikkeld en fijn beschaafd,
wel ook orthodox, maar van een meer ethisch en filosofisch
getinte orthodoxie
door en door een modern mensch,
volkomen op de hoogte van zijn tijd in kunst en literatuur
--- een bepaalde aanwinst voor de Esdorpsche conversatie .
N e 11 i e zijn vrouwtje was haast wat al to modern, wat
to weinig vormelijk, vond tante .
Toen J a a p en de meisjes bins enkwamen, liep het
gesprek over het Leger des Heils, dat in dien tijd naast
den „Nieuwe Gills", Mar i e's engagement en den nieuwen
dominee met zijn nieuwerwetsch vrouwtje en nieuwerwets
gemeubeld huffs, een altijd vruchtbaar onderwerp van gesprek in Esdorp uitmaakte .
Want het Leger des Heils was met zijn luidruchtige
reclame de stall binnengetrokken om de menschen met
muziek van fluiten en harmonica's to brengen aan de voeten
van den stillen Man van Smarte
en de mare daarvan was
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ook tot Esdorp doorgedrongen en had gemoederen en tongen
in beweging gebracht . Sommigen ergerden zich cars dat
wereldsch reclame-maken, aan de schreeuwende kleuren,
aan het naar beneden halen van het hoog-heilige tot het
peil en den smack der achterbuurtsmenschen, aan het smakeloos openbaren van het diepst-innerlijk gemoedsleven,
anderen juist vonden dat brutale reclame-maken zulk een
interessant verschijnsel, zoo echt fin-de-siecle
weer
anderen wezen er op, dat het Leger zooveel goed deed,
verlorenen moist to redden, diep gezonkeneu moist to bereiken, die en voor de kerk en voor het Toynbee-werk
onbereikbaar waren .
Dit was ook hetgeen Ds . Yin i u s flu tegen mevrouw
R e i ch e r s zat to beweren, die naast hem zat en met de
beminnelijke verlegenheid van onwetende leek tegenover
het gezag van den dominee haar opinie aan de zijne trachtte
to vormen .
Maar ze dacht toch . ., merkte ze aarzelend op, dat
het niet noodig was, al dat profane zingers van godsdienstige liederen op de wijzen van gemeene straatliedjes ? . . . .
ze meende, dat men zonder al dat lawaai ook wel moat
goed kon doers aan arme menschen fl . . . en ze vreesde, dat
het niet heelemaal . . . . niet heelemaal in den geest van
het Christendom was . . .
„Jezus was toch zoo . . . . zoo heel anders . . . . niet waar ?"
vroeg ze nalef.
„Zou niet alles, moat gedaan wordt in den waren geest
van liefde tot God en tot den naaste ook in den geest van
het Christendom zijn ?" was N e 11 i e' s wel moat bedenkelijke vraag . Ze had een naIef-directe, ietwat gewild ongedwongen wijze, zich zonder de minste verlegenheid in een
gesprek to menben, als ze meende iets to zeggen to hebben .
Heel jong leek ze dan in haar tengere kleinte en kinderlijk gracieus onder haar schijnbaar eenvoudige coiffure van
overvloedig, golvend, roodblond haar .
„En zouden wij," vroeg ze met een glimlach, ,,in ons
uiterlijk optreden zooveel Christelijker zijn ? Ik, bijvoorbeeld kan me Jezus nooit voorstellen, languit liggende in

22 7 --een leuningstoel, met welbehagen een glaasje wijn drinkende, . . . . uit de hoogte oordeelende over bet Leger des
Heils ."
Allen blikken richtten zich op J a a p, die als een beeld
van welbehagelij ke rust, zijn lang lichaam in een leuningstoel had uitgestrekt .
En Nor a moest even lachen, terwijl ze naar J a a p
keek en zich verheugde in die mooie, fijn-besneden, haast
vrouwelijke trekken in heel de voorname nonchalance van
zijn houding. Ps . V i n i u s zat tegenover hen, donkey,
bleek, met diepe denkersoogen, ontegenzegg elijk meer een
Christustype dan J a a p.
„maar wie oordeelt er bier uit de hoogte over bet
Leger des Heils 2" vroeg J a a p met een fijn glimlachje .
„Ik in ieder g eval niet," verdedigde hij zich, „integendeel,
ik zou me graag wat beter op de hoogte willen stellen
van deze interessante beweging . Ik stel voor, dat we a .s.
Zondag eens persoonlijk kennis gaan makers met bet Leger .
We hebben g een recht, to spreken over hetgeen we zoo
weinig kennen ."
J a a p keek naar de meisjes om antwoord .
Nor a zweeg
maar El 1 y, die stil met bet witte
poesj e had zitten spelen
ze zat dikwijls met de poes op
den schoot, als er basters waxen
jubelde op bij dit leuke
plannetj e.
Ze hield bet mooie, witte poesekopj e lief koozend tegenn
haar donkey geanimeerd gezichtj e .
,,He ja," vond ze, „dat zal leuk zijn, . . . last eens zien,
wanneer zullen we gaan . . . wie gaan er mee ?"
„Kan jij dezen Zondag, N o o r ?" vroeg J a a p.
„Ik ga maar niet mee," antwoordde N o r a onverschillig .
J a a p keek teleurgesteld . „Waarom niet ?" vroeg hij
verbaasd . N o o r t j e kreeg een vuurroode kleur .
„Het lijkt me n.iet prettig," sprak ze ontwijkend .
„Kom, wees nu niet flauw en saai, ga nu mee,"
drop g E l l y .
„Vind je bet ve-rkeerd er been to gaan ?" informeerde J a a p .
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„Neen, zeker niet," haastte Nor a zich, die nooit graag
of keurde, wat anderen van plan wares to does, „ik heb er
maar gees lust in, ik zou geloof ik, liever alleen gaan ."
„Maar we zijn heusch niet van plan er herrie to gaan
makes," glimlachte J a a p, wat uit de hoogte, „heel stil
en ernstig zullen we er met ons drietj es heeng aan, jij en
Eli y en ik . Ik beloof je, dat we ons heel eerbiedig zullen
gedragen ."
„Ja heusch N o or," jubelde Eli y opg ewonden, „bet
moet zoo vreeselijk interessant zijn, het getuigen, het zingen
en bet handgeklap, bepaald opwindend heb ik gehoord ."
N o r a lachte ironisch . „Met Eli y, stil en ernstig ?"
vroeg ze J a a p.
„En waarom niet P" vroeg Eli y verontwaardigd . „Het
is toch bar, zooals ik bier in huffs miskend word . Alsof ik
niet vatbaar zou zijn voor diepe, ernstige indrukken ! Zal
ik jelui eens wat zeggen ? Als we er met ons drieen heengingen : J a a p en N o r a en ik ; dan zou ik de eerste zijn
om onder den indruk to komen . Niet Nor a met haar koel
verstand, niet J a a p met zijn phlegma, maar ik, ik met
al mijn lichtzinnigheid
Hoe zou bet zijn, J a a p P"
vroeg ze plotseling „als ik eens in werkelijkheid opstond en
op bet zondaarsbankje neerknielde, en hardop al mijn zonzou je je erg voor m e scb amen a"
den beleed
„0, seen, volstrekt niet," beweerde J a a p hoffelijk,
„ik zou bet hoogst interessant vinden . u s je dat van
plan bent ."
„Van plan bent!! Maar J a a p, wat desk je van me
alsof bet een vooruit afgesproken comedie was !"
„Pardon," haastte zich J a a p, „ik vergiste me in de
keuze van mijn woorden . Ik wou zeggen, als we dat van
je verwachten kunnen, moeten we zeker gaan . Ik zou waarlijk die schuldbelijdenis wel eens willen hooren ."
„Kent U deze streek al ?" vroeg Nor a zich naar rechts
wendend, naar Ds . V i n i u s .
Neen, en hij had nog weinig tijd gehad om de omstreken to leeren kennen . Maar hij en N e 11 i e hielden van
wandelen, ze hoopten veel van de natuur to genieten en
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hij vroeg Nor a inlichtingen omtrent de wandelingen in de
buurt die Nor a hem wat verward en heel onvolledig begon
to geven .
„Ze zou je niet meevallen," hoorde ze E 11 y flirten,
„ook de prettigste ding en worden vervelend op den duur en
als ik eenmaal met biechten begon, zou ze zoo gauw goon
ein de neuron, mijn biecb t
The faults of my life have been many
The sins of my heart have been more ."
„Hot zijn juist die „sins of your heart," waarin ik zoo
heel veel belang zou stellen ."
„En juist die zou jij niet mogen hooren," flirtte Eli y
terug .
N o r a beet zich op de lippen, Ell y ging toch heusch
sours to ver, vond ze .
„Ik brand van nieuwsgierigheid," zei J a a p . „Luister
eons even, Nor a, als we nu heel stiff en ernstig met ons
drieen gaan, zou je dan niet mee kunnen P"
„Ik ga heusch liever niet," zei Nor a verlegen, „maar
jelui hebt mij toch niet noodig, je kunt toch wel gaan
zonder mij ."
„Maar kind," verweet Ell y haar, „J a a p en ik kunnen
toch niet samen gaan . We mogen toch niet broken met
alle wetten der welvoegelijkheid ."
„Last je dan door Mar i e en Mart chaperonneeren,
die willen misschien wel mee, belangstellend als ze zijn
voor iedere levensuiting our hen been," meende N o r a ondeugend .
Eli y lachte .
„Neon, dat kan niet," spotte ze, „die
zijn atheIsten, die hooren niet in bet Leger des Hells ."
Nor a moest ook even lachen, want Eli y zinspeelde op
eon zeer welsprekend betoog, dat Marie den vorigen avond
op de slaapkamer gehouden had, en waarin ze haar nieuwe
wereldbeschouwing, die van Mar t, had uiteengezet, en
aangetoond had, hoe de menschheid flu eindelijk zelfstandig
geworden door de wetenschap, hot heel good buiten God
kon stellen . A.lleen voor primitieve, niet volwassen volkeren
was de godsdienst good geweest, als eon rammelaar voor
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wiegekinderen, als tooversprookjes voor de ouderen, z66 had
de godsdienst de menschheid zoet gehouden . Maar flu was
ze volwassen geworden --- nu behoefde ze geen speelgoed
meer. Want de natuurwetenschap had haar licht verspreid
over alie duistere vragen, had leeren zien, hoe het een
nit het ander was voortg ekomen, eenvoudig door de wet
der causaliteit, zonder inwerking van bovennatuurlijke
krachten . „En als je dat een.maal gezien en begrepen hebt,"
had Mar i e gezegd, „clan is al het gebeuren op r~arde
daarmee klaar en duidelijk voor je geworden ."
E 11 y en N o r a hadden toen een beet] e met Marie's
fielder inzicht en haar zelfstan .digheid g espot en Marie
had er zich natuurlij k aan moeten erg eren, dat Eli y in
haar lichtzinnigheid en N o r a in haar pedanterie alles
altijd beter dachten to moeten dan de wetenschap zelve . . . .
,,Is juifrouw Marie atheiste P" vroeg Ds . V i n i u s met
een glimlach .
„Ze beweerde het gisteren," antwoordde Nor a ontwijkend. Ze vond het niet geschikt op Eli y's scherts in to
gaan en M a r i e belachelijk to waken voor vreemdeu .
„Goed," zei J a a p, een beetje uit zijn humeur, „dan
moeten we ook maar niet gaan . Ik geloof ook eigenlijk
niet, dat zoo'u bijeen.komst de moeiee waard is . Ret zou
ons zeker tegenvallen !"
Het was het eerste plannetj e, waarop Nor a niet met
vreugde en ijver inging.
In de stilte, die op J a a p s woorden volgde, zat Nor a
zich to ergeren aan zichzelf. Wa.arom was ze niet meegegaan :'
waarom was ze zoo flauw geweest om to weigeren :' J a a p
zou het zeker heel kinderachtig van haar vinden . . . .
,, Wat een allerliefst poesje," zei N e 11 i e V i n i u s om
de stilte to breken en een andere richting aan de gedachten
to geven . „Katten zijn eigenlijk veel mooier dan honden .
Nooit zijn ze lomp of onhandig."
Nor a keek naar het poesj e, dat langzaam Eli y's
schoot verlaten had en nu van den schoorsteenmantel op
het gezelschap zat neer to zien .
„En zoo heerlijk zelfgenoegzaam en zelfstandig zijn ze,
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ze voelde zich heel zwak en dwaas en kinderachtig bij
zooveel hoogkalmen ern.st.
„Mij irriteert die ernst altijd een beet] e," zei El 1 y .
„Het overkomt me dikwijls, dat ik lust krijg, een leelijk
gezicht teg en. haar to trekken, alleen om to toonen dat ik
niet mee doe aan haar volmaaktheid, n jet geef om haar
ernst, niet geef om haar oordeel ."
„Een contradictio in terminis," lachte N o o r t j e, „iemand
willen toonen, dat je niet om zijn oordeel geeft ."
„Dat kan wel zijn," zei Eli y, „maar het is toch heusch
zoo
en ik uou, dat ik een kat eens een missprong zag
waken.. Zou er jets belachelijkers zijn dan een kat, die
misspring t ?"
„Een kat, die een aanloop nam voor ze sprong :'" gaf
Nor a in bedenking .
Allen lachten, maar Eli y zou dat zoo belachelijk niet
vinden, zei ze
ze begreep niet, waarom een kat Been
aanloop zou nemen, het zou juist heel verstandig zijn .
„Dat komt, omdat je geen kat bent," meende Nor a,
„anders zou je wel voelen, waarom het niet kon .
Als
je een kat was, sprong je veel, veel liever mis ."
,,Eigenlijk heb jij wel jets van een kat, N o o r t j e,"
schertste Ja a p .
„Zoo :'" vroeg ze lachend, „vandaar dan ook zeker mijn
sympathie . . . . " Ze brandde natuurlijk van nieuwsgierigheid,
om to weten in welk op:Licht ze hem aan een kat denken
deed
maar dat dorst, dat kon ze niet vragen . „Daarom verdedig ik poesen dan ook zeker altijd en overal
met een ij ver alsof ik mezelf verdedigen moest . . . . " lachte
ze luchtig .
„Ik hood n jet van katten," mengde zich mevrouw
R e i c her s in het gesprek en ze keek Nor a met haar
mooie, onschuldige oogen aan . „Ze komen zoo zacht, zoo
onhoorbaar binnen, ze sluipen zoo valsch ."
„Ik geloof niet, dat ze dat nit valschheid doen," zei
Nor a met een glimlach . „Maar ik geloof, dat ze zoo weinig
om ons, menschen, geven, dat ze zich altijd alleen voelen
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en wie alleen is, is gewoonlijk stil . Honden zijn luidruchtiger, die willen iets toonen . . . , die geven om de
menschen en om hun liefde . . . "
N o o r t j e voelde het als iets lafs in een hood, dat
gebedel om liefde
en weer keek ze benij den d naar de
poes, die zich zat to wasschen op den schoorsteen, precies
alsof ze alleen in de kamer was . . . .
„Ik houd toch veel meer van honden," zei tante, „het
zijn zulke lieve, trouwe dieren . Ze toonen zoo hun aanhankelij kheid . . . . "

EEN N IEUWE SOCIALISTISCHE
PRO EFN EM I NG
(Dr . F. van Eeden, de Vrije Arbeid op Walden .)
DOOR

Prof. Mr . J . D'ATJLNIS DE BOUROUILL .

Onze Nederlandsche dichter, Dr . F r e d e r i k van Eeden,
de begaafde schrijver van de kleine Johannes en van Ellen,
neemt in de laatste j aren proeven op bet gebied van
arbeidsorganisatie . Hij wiT do kapitaalrente afschaffen . Want
hij beschouwt bet als onrechtvaardig dat iemand, die voor
een onderneming kapitaal beschikbaar heeft gesteld, een
aandeel ontvangt in de behaalde winst . In zijn oog is de
kapitalist een woekerplant, een tafelsehuimer . De kapitalist
trekt een inkomen uit bezit, zonder to arbeiden, en dit is,
volgens Dr . v an E e d en, een misbruik . Door de stichting
van Walden nu heeft onze dokter een praktisch onderzoek
willen instellen near de mogelijkheid eener bedrijfsorganisatie, bij welke dat misbruik wordt gekeerd .
Walden is een landgoed ongeveer 20 minuten gaans
ten zuidwesten van Bussrtm, in bet Gooi, aangelegd op
heidegrond, iets meer den zes hectaren groot . Toen de beer
v an E e d e n in 1898 aldaar eenige hectaren boschgrond
door aankoop verkregen had, werd spoedig daarna do bezitting vergroot door de schenking van een aangrenzend
landgoed met heerenhuis, door eene dame . Sedert dien tijd
zijn or nog eenige gebouwen verrezen . Thaus woven er,
O .E .V18
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volgens de onlangs to Amsterdam uitgegeven brochure van
Dr, v a n E e den, inn bet geheel 53 menschen, waaronder
24 kinderen. Dezen arbeiden in cooperatie . Zij oefenen verschillende bedrijven uit . Men vindt er een bakkerij, een
fabriek voor chocolade en suikerwerk, een warmoezierderij,
een bijenteelt en een pension . Een hoenderpark is er,
wegens de verliezen welke bet veroorzaakte, opgegeven .
IIet doel is, met de winsten, welke eventueel worden behaald, de bedrijven steeds uit to breiden en, zoo noodig,
ook grond to koopen . Deze grond echter zal niet bet eigendom worden van Walden zelf, maar van een andere verreenibing, „Gemeenschappelijk Grondbezit" genaamd, een
snort van hoofdvereeniging, waarvan de vereeniging Walden,
hoewel zelf 66k rechtspersoon, een afdeeling schijnt to zijn .
Volkomen duidelijk is deze verhouding tusschen de
twee vereenigingen niet .
Er is trouwens veel onduidelijks in de mededeelingen
van Waldens stichter . In zijn brochure wordt bladzijde aan
bladzijde uitgevaren tegen de kapitaalrente ; er wordt in
to velde getrokken tegen hetgeen hij noemt de „slavernij"
van den arbeid ; maar met geen woord wordt melding gemaakt van hetgeen over bet maatschappelijk nut der kapitaalrente, haar economischen aard en haar reden van bestaan
sedert meer dan honderd jaar door denkers van allerlei
n.atien geschreven is, en wanneer de schrijver wil aantoonen
dat in zijn stelsel de arbeid vrij zal zijn, geeft hij een allerorigineelste definitie van bet begrip Vrijheid 1) : „vrijheid
„bestaat daarin, dat niemand anderen kan verplichten to
„zijnen behoeve to werken, terwijl hij zelf ledig gaat" .
Indien dus een slavenhouder aan zijn slavers kan bewijzen,
dat hij zelf 66k werkt, dan moeten de slavers, naar de
definitie van onzen sociaalphilosoof uit Bussum, gelooven
dat zij vrijen arbeid verrichten .
Zoo komt in de brochure meer voor van bede .kelijk
gehalte . Het is vreemd dat na alles, wat Dr, van E e d e n
op letterkundig gebied geleverd heeft, bet bier nog wemelt
1) t, a, p, blz . 20 .
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van uitweidingen zonder zakelijk gewicht, slordigheden van
stijl, onbeholpenheden in den vorm . Waarom toch werd
a an dit geschrift van sociologische strekking niet dezelfde
zorg besteed als aan de literarische voortbrengselen P
Ik laat echter dit alles ter zijde . Mij is het to doer
om Waldens org anisatie ten einde haar kansen op goeden
uitslag na to gaan .
Inn de eerste plants vestig ik de aandacht op de ondergeschiktheid der Gooische stichting aann eene andere vereeniging, Gemeenschappelijk Grondbezit . 1) Het is mij een
raadsel, hoe Walden haar doel, grond to brengen in gemeenschappelijk bezit en gebruik, behoorlijk zal bereiken
indienn zij al den grond, welken zij verwerven mocht, zal
moeten stellen op naam van een hoofdvereeniging, welker
daden enn voornemens zij zelve noch bepaalt noch controleert . Ware het niet veiliger het onroerend goed to houden
op eigen naam ? Wanneer men bedenkt dat, volgens Waldens
statuten, het hoofdbestuur der vereeniging Gemeenschappelijk Grondbezit het recht heeft de ontbinding van Walden
nit to spreken zoodra, ter beoordeeling van dat bestuur,
men op Walden zich niet houdt aan de statuten of het
reglement der vereeniging, en dat bij dergelij ke ontbinding
al het eigendom der ontbonden vereeniging,
let wel, al
het eigendom, alzoo huisraad, gereedschappen, grondstoffen,
1) De statuten der vereeniging Walden zijn door Dr, v a n E e d e n
op de laatste bladzijden zijner brochure openbaar gemaakt . Ik vestig de
aandacht op
Art . 17 . „Alle onroerende goederen, die de vereeniging moeht verwverven, wvordeu op naam gesteld van de hoofdvereeniging Gemeenschappelijk Grondbezit."
Art . 19 . „Bij ontbinding vervalt al het eigendom der vereeniging
.aan de vereeniging Gemeenschappelijk Grondbezit, met inachtneming der
voorschriften van art . 1702 Burgerlijk Wetboek."
Art . 20 . „Er is een huishoudelijk reglement, dat regelt de organieatie en onderlinge verhouding der bedrijven en niet in strijd mag zijn
met deze statuten . Statuten en reglement worden onderworpen aan de
goedkeuring van het hoofdbestuur der vereeniging Gemeenschappelijk
Grondbezit . Bij niet-nakoming heeft het hoofdbestuur der vereeniging
Gemeenschappelijk Grondbezit hot recht de ontbinding der vereeniging
Walden uit to spreken."
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kasgelden enz.,
vervalt aan bet gezag, dat de ontbiu ding uitspreekt, dan kan men moeilijk bet oog er voor
sluiten dat Waldens voortbestaan niet enkel afhankelijk is
van eigen economischen bloei, maar ook van bet goedvinden
eens elders gevestigden Grootviziers, aan wien bet recht is
toegekend over leven en dood, met verbeurdverklaring van
alle goederen .
Mogelij k weten de bewoners van Walden precies wat
die hoogste Macht thans is en wat zij beoogt : wat weten
zij echter van de toekomst ? Walden staat feitelijk onder
curateele. Neen, erger . Het mag geen grondeigendom verkrijgen . Zullen de bewoners dit altijd goedvinden
Het vermoeden ligt voor de hand dat de bedoelde
curateele is bepaald omdat de onder curateele gepl .aatste
in haar gestel zekere kiemen van zielsziekte bezit, welke
de mogelijkheid openen dat bijvoorbeeld door de bewoners
scheiding en deeling geeischt wordt, zoodra er iets van
belang to verdeelen zal vallen . Een productieve cooperatie
op dezen voet dat den deelnemers verboden is door de
vorming van een blijvend individueel bezit een rechtstreeksch
voordeel to erlangen, zou op den duur wel eens kunnen
verdrieten . Wat zou Dr. v a n E e d e n er teg en kunnen,
doen, indien, flu in de vereeniging bet algemeen stemrecht
geldt, de meerderheid der belanghebbenden tot liquidatie
en tot deeling van bet vermogen besloot ? Wat anders zou
hiertegen to doen zijn dan bet zwaard van den curator to
doen nedervallen ? Deze straf voor zb6 ongepermitteerde
eigenzinnigheid ware, in de oogen des wereldhervormers,
stellig verdiend . Maar eene bedrijfsorganisatie, welke men
niet aandurft zonder opoffering van alle zelfstandigheid,
zal in een vrije maatschappij niet aannemelijk zijn noch
uitvoerbaar. Stel dat heel de maatschappij georganiseerd
ware gelij k Walden, wie ware dan de curator?
Gaan wij thane over tot de inwendige organisatie der
stichting en haar economisch verloop .
Strikt genomen geldt bet bier bloot een privaat-zaak .
Hier heeft een vereeniging van personen huizen en grond
gekregen van welwillende menschen en ook nog wat geld.

op hypotheek geleend om er eenige bedrijven nit to oefenen .
De winst, zoo zij behaald wordt, zal tot uitbreidiug der
zaak worden besteed . Wat ter werehl is hierin gelegen,
waarom men dergelijke vereeniging met een vijandig oog
zou aanzien?
Toch maak« Dr, v an E e d en zich ongerust . ,,Het zal
,,goed zijn," schrijft hij op bi . 26, - ,,als ook de vrije
,,arbeider bijtijds de politieke zijde van de zaak in het oog
,,houdt . llij moet zorgen zijn woordvoerders in Staat, Raad
,,en Parlement to hebben, opdat de tegenstander hem niet
,,door een of andere listige draaierij een hak zet, zooals
,,maar al to zeer mogelijk is . Want menschen, die zich in
,,hun rustig bestaan bedreigd voelen, zijn niet vies van een
,,valschen streek ."
Deze gewaande tegenstander is natuurlijk de kapitalist
in onze maatschappij . Want tegen diens existentie heeft de
stichter der onderneming het gemunt .
Het ligt misschien aan mijn kortzichtigheid, maar na
de lezing der brochure zie ik voor de heeren kapitalisten
nog geen reden om ter zake van Walden slapelooze nachten
door to brengen . De proefneming ginds met productieve
cooperatie is waarlijk niet de eerste in de wereldgeschiedenis .
De heer v a n E e d e n vermeldt zeif dat dergelijke cooperatie
,,nog steeds mislukt is" . Of dit beweren overigens met de
waarheid overeenstemt, hangt hiervan of wat men onder
,,mislukking" gelieft to verstaan, met andere woorden,
welk doel men aan de cooperatie voorschrijft . De productieve cooperatie heeft stellig met veel moeielijkheden
to worstelen . De inkoop der grondstoffen, de technisehe
leiding der voortbrenging, de verkoop der producten moeten
er worden toevertrouwd aan een Commissie nit de medewerkers en zeer dikwijls zal men in een coinmissie de eigenschappen, welke voor een goeden uitslag noodig zijn, niet
toereikend aantreffen . Maar niettemin, - er zijn voorbeelden
dat deze bedrijfsvorm is geslaagd, in zoover dat sommige
op dien voet in gerichte ondernemingen de kracht bezitten
om aan de mededinging van andere ondernemingen het
hoofd to bieden . Noemt men evenwel dadeljk het een mis-
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lukking, indien een cooperatieve onderneming er niet inn
slaagt alle andere bedrijfsvormen to overvleugelen, met
name de individueele kapitaalsvorming to beletten, ja dan
heeft Dr, van E e d e n volkomen gelij k met to schrij yenn
dat zijn bedrijfsvorm nog steeds is mislukt . Zal echter
Walden het verder brengen dan haar voorgang ers ? Op
welken grond valt voor Walden een ander lot to verwachten ?
Neen, deze onderneming mag voorshands voor onschuldig
worden gehouden . Niet elk vuurtj e dat ergen s brandt, is
de voorbode van een vulkanische uitbarsting .
Waldens inwendige organisatie wijst een .ige oxnstandigheden en regelingen aan, welke zich niet laten verzoenen
met het luidverkondigde voornemen om der maatschappij
een bedrijfsvorm to leveren, vatbaar voor algemeene toepassing. De statuten der vereeniging bepalen 1) dat het
lidmaatschap verloren gaat door vervallenverklaring krachtens uitspraak der algemeene vergadering . Hij, die het
lidmaatschap heeft verloren, is gehouden binnen 14 dagen
het terrein der vereeniging metterwoon to verlaten . Dr .
van E e d e n heeft het langs dezen weg in de hand zijn
medearbeiders to doen bestaan uit een uitg elezen schare .
Maar het ongeluk wil dat onze algemeene maatschappij
zulk een recht van verbanniug niet bezit . her most g ewerkt worden met goeden en slechten door elkaar . Wanneer de slechten de minst goede plaatsen verkrijgen, zijn
zij ontevreden. Dan ligt dat, volgens hen, aan de verkeerde
ordening. Maar zal de ordening van Dr. v a n E e d e n, die
hen eenvoudig van de tafel des levens verbant, hun zooveel
meer behagen ?
1) Art . 5 der statuten : „Het lidmaatschap wordt verloren : a. door
overlij den ; b . door opzegging ; C . door vervallenverklaring.
De opzegging most schriftelijk aan het bestuur geschieden . De vervallenverklaring kan worden uitgesproken indien een lid toont, door zijn
daden, in strijd to handelen met bet doel der vereeniging . De vervallenverklaring wordt door de algemeene vergadering uitgesproken, op voorstel
van een der laden."
Art . 6 . „Hij die hot lidmaatschap heeft verloren, is gehouden binnen
14 dagen hat terrein der vereeniging metterwoon to verlaten ."
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Van dit verbanningsrecht schijnt op Walden somwijlen
gebruik to zijn gemaakt .
Be weinige jaren van proefneming hebben aan den
stichter al heel wat menschenkennis en bittere ervaring
bezorgd . „Hat is ears treurig maar onbetwistbaar fait"
zoo lezen wij op bl . 18,
„dat datgene wat menn initici Lief
„noemt, hat vermogen om nit eigen beweging jets to be„denken, jets to regelen, jets to verbeteren, juist to hande„len op bet juiste oogenblik, dat vermogen ontbreekt bij
„99 van de 100 mensehen . Hun arbeid moat door den
„geest van iemand anders bestuurd worden, anders komt
„er niets van ." En elders (bl . 18) : „Zeer weinig menschen
„zijn in staat nit eigen beweging veal of to doers in weinig
„tijd . Be meesten kunnen daartoe alleen komen door hat
„blindelings en nauwgezet opvolgen van wat een ander
„burs zegt . Terwijl eindelijk bet regelen en overzien van
„een massale organisatie maar door zeer enkele bekwame
„personen mogelijk is. En waar de orders van daze enkelen
„niet allern auwkeurigst worden opgevolgd door al degenen
„die onder zijne leiding staan, terston.d en zonder beden„ken, daar zal hat geheel nooit tot voile arbeidsontwikke„ling kunnen geraken ."
Men ziet hat, op Walden wordt geeischt bekwame
leiding tar eene en strange tucht tar andere zijde . Dr . van
E e d e n heeft of en toe onder zijn „vrije arbeiders" een
danige opruiming moeten houden . In den aauvang was er
heel wat kaf onder hat koren . „Bijna zonder uitzondering
„kan gezegd worden"
vertelt hij op bl . 10,
„dat wie
„zich op Walden als medewerker aanmeldde in de eerste
„jaren, dit zeide to doer uit verheven idealisme, maar
„hat werkelijk deed uit de meest gewone grove zelfzucht .
„Men beweerde de maatschappij to willen verbeteren, maar
„kwam om een makkelijker en plezieriger leventje to
„hebben .
,, is eenn bewijs hoe zonderling hat stood met den
„ernst en de bedoelingen deter eerste idealisten, strekke
„de volgende onbeschaamde spreuk die z~j onder elkaar op
„„Walden" hadden gemaakt
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„Waar Allen Luieren Daar Eet Niemand,
„Nochtans Eet Die Luiert Als Wij ."
Hot bleek den stichter noodig hot verblijf aan de ongeschikte medewerkers op to zeggen . . . . „Van de oorspronke„lijke geestverwanten, die zich uit liefde voor hot beginsel
„heetten aan to sluiten, is niemand overgebleven" . . . .
„Maar langzamerhand kwamen de goede, degelijke arbeiders
„opdagen, en leverden hot bewijr dat ook zonder bepaalde
„politieke of godsdienstige overeenstemming van beginse„len, vlijtige, schrandere en rechtschapen arbeiders uitste„kend in staat zijn hun eigen arbeid to beheeren en to
„regelen".
Hot staat alzoo vast dat op Walden thans een uitgezocht gezelschap aan hot work is. De vereeniging heeft
de bevoegdheid de medewerkers uittestooten ; en bovendien
is voor alle zekerheid tegen de insluiping van parasitaire
misbruikeu aan zekeren Grootvizier hot recht gegeven om
aan de vereeniging den hall of to snijden met verbeurdverklaring van al hot eig endow .
Moot dat n een model heeten eener maatschappelijke
organisatie, een kiem, waaruit iets groots kan groeien, iota
alomvattends kan voortkomen ?
Een derde punt, waarin Walden zich onderscheidt
van een voor algemeene toepassing vatbare organisatie, is
de bepaling dat hot lidmaatschap verloren gaat door overlijden. Onderstel dat een der gehuwde mannen overlijdt
waar blij ven flu zijn vrouw en kinderen ? Vermoedelij k
zullen zij hot terreinn der Vereeniging metterwoon moeten
verlaten. Eenn uitsteken de maatregel om de zwakke werkkrachten van Walden verwijderd to houden ; waar op deze
wijze maakt Walden zich gemakkelijk of van eon moeielijkheid, waarmee de vrije maatschappij,
die aan „parasibelast blijft.
taire misbruiken" lijdende maatschappij,
Men zou wel eons kunnen beweren dat eigenlijk Walden
als parasiet optreedt ten laste der maatschappij, want doze
moot de weduwen en weezen en alle onbruikbare krachten
opnemen welke gene uitstoot .
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Ik wil echter op verzachtende omstandigheden wijzen .
Walden is een bedrij fsorganisatie in kindschheid . Er is
iets voor to zeggen dat haar zekere faciliteiten worden verleend . De jonggeborene kon anders spoedig aan kinderziekten bezwijken . Mocht Walden financieel tot bloei geraken, dan zal stellig later een proef genomen moeten
worden met behoud in eigen midden ook van de z wakke
werkkrachten, van de weduwen en weezen, van de tuchteloozen, de ontevredenen, de betweters en de luiaards .
Hierop kan men zich niet laten afdingen . Het geldt her
op den duur een principieele kwestie . Men bedenke wel
wat het punt in geschil is . Tegenover hen, die beweren
dat kapitaalrente een prikkel is tot kapitaalvorming, tot
arbeid en spaarzaamheid, dat alzoo de kapitaalrente tot
individueele krachtsinspanning, veerkracht en voorzorg aanspoort,
teg enover hen komt Dr. v a n E e d e n volhouden dat zij maar een parasitisch misbruik is en wil hij
proefondervindelij k de levensvatbaarheid aantoonen eener
bedrijfsorganisatie, waarin de kapitaalwinsten gemeenschappelij k eigendom blij ven . Wil derhalve de proef volkomen eerlijk zijn, dan behooren op den duur dezelfde
lasten, als door de maatschappij gedragen worden, op de
schouders van Dr . v a n E e d e n to drukken .
Maar ik ga verder .
Zelfs al blijft het bestaande stelsel van privaat-kapitaalbezit met lasten bezwaard, welke Dr . v a n E e d e n vann
zich afschuift, zelfs dan flog is er veel kans, dat het bestaande stelsel het wint . De deelnemers op Walden zouden
op den duur aan de onophoudelijke „uitbreiding" den brui
kunnen geven daar zij of pleizier willen hebben van hun
winst of, zoo dit dan niet mag, liever wat minder hard
werken. Zoo wachten aan de nieuwe organisatie stilstand
en, van de zijde der maatschappij, overvleugeling . Immers
deze gaat met kapitaalvorming voort .
De toekomst zal hier licht geven .
Tot dus ver ziet het met de financieele uitkomsten van
Walden er niet bepaald rooskleurig nit . Ik kom thans tot
de rekeningen, welke Dr, v a n E e d e n heeft publiek ge-
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maakt . Doze rekeningen laten helaas ! veel in hot duister .
Zij zijn namelij k rekeningen van iukom st en uitgaaf in elk
bedrijf afzonderlijk, dat op Walden wordt uitgeoefend . De
lezer verneemt Been algemeen overzicht van den vermogenstoestand . Zoo zijn de algemeene onkosten der stichting,
gelij k de belastin gen, de hypotheekrente en hot onderhoud
der woonhuizen nergens verantwoord, tenzij
, wat evenwel niet blijkt,
doze onkosten voor zeker evenredig deel
gebracht mochten zijn ten taste van de onkostenrekening
van ieder bedrijf afzonderlijk . Ook is na de vermelding
dat or einde 1905 eon „totaalbezit" was van f 10706 .262,
niet vermeld in welke waarden dit bezit is belegd . Dit
geeft to denken, want tegelijk blijkt, dat dit zoogenaamde
„bezit" niets anders is dan de nettowinst, behaald inn de
jaren 1904 on 1905 . Maar eon inn de afzonderlijke bedrijven
behaalde nettowinst kan aan allerlei uitgaven van de algemeene huishouding op Walden zijn besteed . Hot is dus
nog niet zoo zeker, dat de nettowinst niet bij vergissing
op 31 Dec . 1905 met den naam van „bezit" is gestempeld .
Laten wij dit altos maar weder aanvaarden, gelijk hot
daar ligt . Er zou, volgen .s de rekeningen, in 1905 verlies
geleden zijn, op niet minder dan vier bedrijfstakken, to
weten de warmoozierderij, hot pension ., de bijen.teelt en hot
hoenderpark . Winst zouden gegeven hebben de bakkerij
en de suikerwerkfabriek.
De suikerwerkfabriek ochter is, volgens de mededeelingen van Dr . v a n E e den, eerst sedert 17 Mei 1905 bij
de vereeniging aangesloten . Haar winst sedert dion datum
beloopt f 261 .422, eon geringe som, die misschien geheel
zou verdwenen zijn indien or ruimer ware afgeschreven .
Welke afschrij ving in de rekening diem fabriek thans heeft
plaats gehad blijkt niet duidelij k .
De bakkerij daarentogen is hot lichtpunt. her zou
men op eon verkoop a f 44453 .30 eon nettowinst hebben
behaald van f 42 7 7 .56, alzoo van bijna 10 percent van den
omzet . Dit is, in vergelijking met broodfabrieken in onze
groote steden, buitengemeen voordeelig . De toekomstige
uitbreiding der nieuwe bedrijfsorganisatie zou derhalve
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m.oeten gevonden worden uit de onverdeeld to houden
winsten van de bakkerij .
Maar flu is in de levenszee van het nieuwe stelsel
een verraderlijke klip ontstaan : ni . de loonkwestie .
Het personeel namelijk van de bakkerij heeft, omdat
de bakkerij winst afwierp, hoog ere loonen geeischt dan in
andere bedrij ven op Walden werden betaald . Ret spreekt
van zeif dat, zoo aan deze eischen gehoor gegeven wordt,
het kapitalistisch dividendensyysteem weer insluipt onder
den vorm van loonsverhooging voor de bakkers . De winsten
van het bedrijf gaan dan aan hoogere loonenn weg en de
bakkersgezellen zullen, zoo zij zuinig zijn, kapitaal kunnen
gaan vorm en ieder voor zich zeif .
Roe denken hierover de arbeiders, die in de andere
bedrijven worden aangesteld ? Is er op Walden vrije beroepskeuze, of is er een bedrijfsindeeling als bij eeu militair
commando? De brochure zwijgt. Naar welken maatstaf
worden de loonen op Walden bepaa,ld ? Rierover vindt men
eenige confuse vtngerwijzingen .
In zake de loon.sbepaliug is er een stelsel gehuldigd,
dat misschien een tijd kan worden volgehouden in een uitgezocb t g ezelschap van breeders in den geloove, die ter
wille van het goede doel hun begeerten smoren, dock dat
elders, geloof ik, onhoudbaar zal zijn . Ret is een leerrijke
geschiedenis, welke wij over dat stelsel vernemen .
Eerst zou men op Walden een loon hebben verstrekt
naar de behoe ften. Maar „dit voldeed den medewerkers
„slecht, want zij bemerkten spoedig dat er op die wijze
„van rechtvaardigheid en billijkheid niets overbleef . Aan„gezien de traagsten en on.bekwaamsten ookk dikwijls de
„meest hebzuchtigen waren, en de flinken en soberen er
„voor bedankten de vruchten van hun arbeid door de luien
„en de zelfzuchtigen to zien opmaken" (bl . 14) .
Daarna „stelde men nu een vast weekgeld in, greeter
,,of kleiner naar de grootte van het gezin" . 1k teeken
hierbij aan dat het denkbeeld van loon naar behoefte dan
tech gedeeltelijk behouden bleef.
Maar dit tweede ging ook niet : „Teen er op Walden
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„twee bedrijven werden uitgeoefend, tuinbouw en bakkerij,"
„en het laatste spoediger
zoo leest men verder (bi . 15)
„kon rondkomen dan het eerste, werd dit gelijke weekgeld
„weder ale een onbillijkheid gevoeld . Zoolang men niet
„moist of het tuinbouwbedrijf rendeerde, voelden de bakkers
„dat zij dupe zouden worden van een slecht beheer in de
„tuinbouwzaak" .
Is hier niet een der hoofdtrekken van het individualistisch kapitalistisch stelsel voor den dag gekomen ?
In ouze maatschappij wordt op het loon een belangrijke invloed uitgeoefend door de winstgevendheid des
bedrijfs : op Walden wilden de bakkers hetzelfde .
De lieden zijn daarop tevreden gesteld door een hoog
weekgeld. Dr, v a n E e d e n bericht dat dit f 15 .-- bedraagt voor een gezin met 2 of r eer kinderen . Maar hij
bericht niet of de personen in andere bedrijven thane geen
overplaatsin.g naar de bakkerij verlangen . En van een
andere moeilijkheid, eveneens voor de hand liggende, wordt
wel het bestaan dock niet de oplossing meegedeeld : „Nu
„zal men allicht opmerken," schrijft onze auteur ter
zake van deze hooge bakkersloonen, -- „dat hier het ge„vaar bestaat dat men in plaats van winstdeeling, een„voudig de loonen steeds hooger zal opvoeren, hetgeen
„natuurlijk op 't zelfde zou neerkomen . Deze kwestie maakt
„thane in de vereeniging Gemeenschappelijk Grondbezit
„een punt van veel discussie en overweging uit . En schrij ver
„dezes is van meening dat het stellig noodig zal zijn een
„maximum-loon vooruit vast to stellen, waarboven geen
„der werkende groepen zal mogen gaan . Ja, hij is zelfs
„overtuigd dat het bestaan der vereeniging gemoeid is met
„het tijdig invoeren en krachtig handhaven van dit maxi,,mum ." In verband hiermede legt de schrijver terstond op
nieuw den nadruk op de wenschehjkheid dat Walden geen
zelfstandigheid geniete . Dit „krachtig handhaven" van het
loonmaximum denkt hij zich door zijne stichting to houden
onder de controle van de reeds vroeger genoemde vereeniging Gemeenschappelijk Grondbezit, die er voor to waken
heeft dat de productieve cooperatie niet ontaarde in moat
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de schrij ver noemt „een kapitalistisch zaakj e" . Hier komt
dus weder de Dens ex machina to voorschijn, de drager
van het groote zwaard, de schikgodin, die den levensdraad
in handers heeft .
Ads nu deze souverein maar niet zedf door kapitalistische motieven wordt beheerscht !
Zelfs indien alles goed loopt zal er in Waldens stelsel
een merkwaardige gaping overblijven . Pat loonmaximum
namelijk zal niet worden bepaald door de gehate wet van
vraag en aanbod, niet of hankelij k zijn van de winstgevendheid der bakkerij noch onder den invloed staan eener toestrooming van werk.krachten. Maar hoe wordt het dan
bepaald ? Het zal dienen to worden vastgesteld door het
goedvinden van deze of gene autoriteit . Enn wat zal deze
anders kunnen doers dan den blik slaan naar de vrije maatschappij om hem heen en als loonmaximum het bedrag
vaststellen, hetwelk in haar als een ruim en voldoend loon
geldt ? Zoo zal dus de bedrijfsorganisatie op Walden eindigen
met een of beelding to zijn van de maatschappij . Dezelfde
maatschappij, waarvan zij beweerde een tegenhanger to zijn .
Dr . v a n E e d e n moge aan de bestaande sociale ordening
loonslavernij en parasitisme verwijten, dock als hij met
zijne organisatie voor moeielijke vragen komt to staan, zal
hij aan diezelfde ordening de oplossing moeten on tleenen .
De Franschman P . J . P r o u d h o n heeft eens van de
socialistische schrijvers getuigd 1) : „Ces ecrivains sons toes
d'insipides plagiaires des economistes, des proprietaires
travestis . . . " Het is kras uitgedrukt ; maar is het ook geheel onwaar ? Wie de kapitaalrente wil afschaffen behoort
het bedrag, dat zij ontvangen zou, eenvoudig en zonder
beknibbelen toe to wijzen aan de andere factoren der voortbrenging . Men geve dan op Walden aan de bakkersgezellen
heel de winst . Men houde zich niet op met een loonmaximum . Poet men dit wel, dan ontstaat een nieuw
verdeelingsvraagstuk, waarvoor in de nieuwe organisatie de
maatstaf tot oplossing wordt gemist .
18416) .

1)

Systeme des contradictions economiques, II, bl . 334 . (Uitgaaf"
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Genoeg over dit alles. De proefneming op Walden
is in den grond der zaak een proef met het menschelijk
karakter . Oppervlakkig gezien is zij een proef met bijenteelt en hoenders, met brood- en suikerwerkfabricage .
Maar achter dit alles steekt een sociale g edachte. P r o u dh o n was door dezelfde gedachte bezield toen hij in 1849
een bank met gratiscrediet wilde oprichten . Thans op
Walden heet het dat alle kapitaalwinst zal worden aangewend tot bedrijfsuitbreiding . Het is in laatste instantie
een proef met de zelfverloochening der medewerkers, niet
enkel voor zich zelve maar ook voor hun vrouwen en
kinderen . Naarmate sommige bedrijven winstgevender
worden en andere op zwaardere verliezen komen to staan,
zal de zelfverloochening aan zwaardere beproeving bloot
staan .
Wat Dr, van E e d e n over de geschiedenis van Walden mededeelt, toont dat ZEd . sedert 1898, toen hij door
een artikel in de Gzds over cooperatieve Rijkshoeven met
theorieen over kapitaal en arbeid van wal stale, heel wat
omtrent het karakter der menschen heeft geleerd . Zijn
wensch tot invoering van een loonmaximum en zijn aarzeling om Walden to ontslaan van een vernederende ondergeschiktheid aan een elders gevestigde anonieme macht,
kunnen aan niets anders dan aan wantrouwen worden toegeschreven . Zijn wantrouwen is volkomen verklaarbaar .
De productiviteit van het kapitaal lean hij niet afschaffen .
Want deze is een natuurlijk feit in dezen zin, dat het niet
afhangt van dezen of genen bedrijfsvorm of een goede aanwending van kapitaal vruchten afwerpt . Wat hij in den
beperkten kring op de Bussumsche heide wel lean afschaffen
zoolan g allen hem gehoorzamen, is de verdeeling van de
kapitaalwinst tusschen de medewerkers . Maar of hiermee
de zenuw der kapitaalvorming niet doorgesneden is, staat
ernstig to bezien .
Bij proefnemingen van zoo verre strekking als die van
Walden breekt eerst na eenige jaren het oogenblik aan,
waarop de uitkomst vaststaat . Dat oogenblik wachte men
kalm af.

Middelerwijl is er alle reden om met belangstelling,
ja met ingenomenheid den loop der proefneming to volgen .
Wanneer een man als Dr . v a n E e den over sociale organisatie, en nog wel over de belangrijkste verkeersvormen
onzer maatschappij, schrijft gelijk hij vroeger in de Gid8
gedaan heeft, veroordeelende hetgeen bestaat, over het
hoofd ziende wat daarover door tal van ernstige on.derzoekers v&Sr hem geschreven is, met vermetelheid predikend een n.ieuw plan, dan is gedachtenwisseling met
hem allerwaarschijnlijkst een onvruchtbaar werk . Zijn
poging om de theorieen in praktij k to breng en, is een daad
van moed . ,,The proof of the pudding is in the eating",
zeggen de Engelschen .
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BAKHUIZEN VAN DEN BRINK AAN J. BAKE .
Weenen, 10 October 4845 .

Hooggeleerde Heer !

Van eenen brief aan de mijnen to Amsterdam mask ik
gebruik, daarbij een klein billet aan u in to sluiten . UH.G .
zal nit de dagteekening van dit schrij ven zien, dat ik uwen
raad heb opg evolgd en nog to Weenen ben gebleven . Hoogst
welkom waren mij zoowel de brieven van prof. G e e 1 als
van den beer V a n H e e s . Beide gaven mij g oeden moed
omtrent den uitslag mijner wenschen : beide gaven mij
berigt van de krachtige medewerking, welke gij aan mijne
pogingen hadt verleend . Ik wenschte u daarvoor anders
dan met woorden to kunnen danken : ik wenschte dat ik
ten gevolge uwer bemoeijingen mij in staat zag gesteld u
met daden to bewijzen, hoe vruchtbaar die bemoeijingen
voor mij, hoe vruchtbaar zij misschien voor de wetenschap
zelve waren geweest . De geaachte, dat uwe voorspraak en
die des heeren G r o e n 1) geenen in .vloed zouden gehad hebben,
1) Uit de brieven van D a Cost a (ed . G roe n), I p . 231 blijkt,
dat zoowel D a C o s t a als Gr o e n zich beijverd hebben, om V a n d e n
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terugkomen, grieft mij moor dan om mijns zelfs wille .
Intussehen kan 1k dat onaangename denkbeeld niot altijd
onderdrukken, wanneer dag op dag voorbijgaat, zonder dat
ik eenig antwoord bekome . 1k had naauwelijks in Weenen
den voet genet, of ik deed moeite achter de archieven to
geraken ; ik hob onophoudeljk volgehouden, en intussehen
nadert de zesde maand, dat 1k daarvan goon gevoig gezien
heb, ras haar einde . Mijne eigene omstandigheden gebieden
mij, voor mijzelven eenige schikkingen to waken en niet
afles to laten afhang en van eeno beslissing, die m o g e lij k
ongunstig zou kunnen zijn . Wat 1k mij voorgenomen had
buitendien to Weenen to doon is afgedaan : m e e r kan 1k
or niet doon, omdat do bibliotheek mij niet tehuis de boeken
vergunt, die 1k zou noodig hebben . Mijne plannen om naar
Belgie of Frankrijk to gaan, zullen u door prof . G eel Zijfl
medegedeeld . 1k wonschte die om vole redenen voor Nieuwejaar ten uitvoor gobragt to hebben . Maar dan zult gij ook
begrijpen, hoe dringend hot is, dat 1k op mijn rekwest eenig
antwoord of ten minsto eeno officiouso stellige verzekering
bekome . Mijne kamerhuur is nog voor hot einde der maand
verstroken : zal ik inhuren of niet? - ales hangt van hot
antwoord, dat 1k bekom, af. 1k woet, dat do aardappelennood in Holland ons gouvernement hot hoofd met dringender
taken warm maakt dan mijn adres is . Maar om onder dat
rekwest fiat to zetten en den beer V a n H e e c ke r e n
aihier dienovereenkomstig eon kleine wenk to geven, is bet
work niet eons van eon half u u r . Of wil men mij eene
moor omstandige instruetie geven en voorwaarden opleggen?
Good, wits men mij slechts voorloopig in staat stelle, to
zion, wat 1k bier in hot archief zal kunnen vi n den . Slaagt
mijn verzoek, dan heb 1k andere plannen en wensch op
mijne terugreize Cassel en Dillenburg, missehien wel StraatsB r in k' S pogingen to doen slagen . Opmerkelijk, in verband met Ge e 1' s
opmerking hiervoor p . 442! Te opmerkelijker, omdat U r o e n V an d e n
Brink zOO weinig blijkt gekend to hebben, dat hij (p . 210) zijn artikel
over H e n d r i c k van B r e d e r o d e aanvankehjk meende to mogen toescbrijven aan prof. H u g o Beijerman!
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burg to bezoeken. In die drie steden moet veel schuilen,
dat ten ophelderin.g van de geschiedenis der jaren 1566
1572 dienen kan . Met de voorspraak van den beer G roe n,
met bet antecedent, dat 1k to Weenen in de archiven geplozen heb, zal ik bet op die plaatsen ver brengen . In dat
geval wensch ik met den beer G r o e n in correspondentie
to trdden, zoowel om mij zijne inlichtingen ten nutte to
maken als om hem de stukken to verschaffen, waarbij hij
voor zijn arbeid belang heeft . Maar misschien zijn dat
alles luchtkasteelen en verstoort een ongunstig antwoord
dezen Broom, evenais den vroegeren ..
De reden van mijn schrijven is Bus
ik schaam mij,
Bat 1k weder jets van uwe trouwe vriendschap verge ; maar
de gulheid waarmede gij mij daarvan steeds de bewij zen
geeft maakt mij stout ; en buitendien, gij weet bet, 1k stel
bet belang mijner studien boven mijn eigen
de reden
van mijn schrijven is UEd . In bedenking to geven, langs
welke(n) weg ik nog voor bet elude der maand h i e r, is bet
niet een officieel antwoord ja of neen, ten minste eene
o f f i c i e u s e ulichting kon bekomen, of 1k mij in Weenen
langer op to houden heb, ja of neen . De winter nadert
met al haar onaangenaamheden, en daaronder behooren de
Catholijke feestdagen, waarop alle openbare inrigtingen
gesloten blij ven .
De brief van prof. G eel heeft mij regt veel genoegen
gedaan, en niet minder de weinige maar even opgeruimde als
opvrolijke(nde) regelen van C o bet . Beidenn denk 1k eerlang
uitvoerig to antwoorden . Daar ik niets to doen had, heb
1k de collatie van D i o C h r y s o s t o m u s maar ten hand
genomen, ofschoon prof . G e e 1 daarop niet aandrong .
Morgen zal 1k haar voltooid hebben en Ban de resultaten
aan prof. G e e 1 mededeelen . Maar mijne varianten heb ik
in margine van m ii n exemplaar van G(e a 1)'s Olympiacus
opgeteekend, Bat men mij, ik weet niet naar welken lumjneusen inval, in mijn ballingschap heeft achterop gezonden .
De collatie heb ik naar die ellendige uitgave van M o r e 11
moeten maken, omdat op de Weenen bibliotheek niet eens
de uitgave van R e i s k e, veel minder die van E m per 1 u s
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to vin den was . Waarom :' D i o' s politieke beginselen zijn
toch wel boven alle verdenking ! Zijne
Tzi n-sp1 (3aa-iAsias 1)
zijn zoo monarchaal, dat de sterkste verdediger van het
goddelijk refit ze niet orthodoxer verlangen kan .
Wees zoo goed, dit aan prof. G e e 1 mede to deelen
en tevens als voorloopig antwoord op de vragen, mij door
C o b e t gedaan, het volgende
Dat de D i o niet o ud is, maar naar mij ne schatting
van de 15e eeuw . Dat het dezelfde codex is, die B e k k e r
als ~h op zijn P l a t o genoteerd heeft en waarvan B e k k e r
flog wel eenig werk schijnt to waken . Dat ik over de
waarde der varianten, die hij op D i o levert, niet oordeelen
kan : omdat ik niet ken, w a t E m p e r i u s en C o b e t voor
E m p e r i u s vergel eken heeft . Maar dat de varianten, die
ik reeds gevonden heb, van belang zouden zijn, zoo wij
niet vender gekomen waren dan met de subsidia, welke
prof. G e e 1 heeft kunnen gebruiken . Met den codex C bij
prof. G e e 1 en den Regius bij Morel stemt de Vindobonensis dikwijls overeen .
De oratien, die er in staan, zijn IV de regno en de
My thus Ly bicus, de Olympiaca en de Troj ana, 2 de g loriat
3 de fort una (of omgekeerd), de Homero, de Socrate, de
Socrate et Homero, de dolore, de avaritia .

Den tij d, welken ik niet op de bibliotheek slij t, breng
ik met afwisseling door in de lectuur van de Rhetorica van
BoheemA r i s t o t e l e s, van het Nibelungen-lied en van
sche (!) novellen . Toch blijf ik bij dit alles redelijk wel bij
zinnen en zoo gezond als een visch . Maar mijn gemoed
zou opluiken, zoo ik eene gunstige beslissing van het
gouvernement op mijn verzoek ontving .
Weenen en de Weevers bevallen mij bijzonder weinig .
Daarom is het mij dubbeld lief, wanneer ik vele berigten
van Holland ontvang . Zoo ik niet al to onbescheiden
over uwen tijd disponeer, zou ik gaarne om eenige regelen
van uwe hand verzoeken . Ik zou bijna in zorg komen,
dat de c o n f e s s i o n s in mijn' vorigen 2) op u een anderen
1)
2)

Besehouwingen over het koningsehap.
Na,m, over zijne betrekking tot Mej . T o u s saint
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indruk hadden gemaakt dan ik zou hebben gewenscht.
Intusschen flog altoos, zoo ik eene bards berisping
verdiend heb, van u zal mij die zelfs welkom zijn . Want
meer dan ik ooit vergelden kan, heb ik van u de pros ven_
van belangstelling en welmeenendheid ondervonden . Laat
ik mij zelven nogmaals bij voortdurin g aan die vriendschap
aanbevelen . Ik kann van mijne zijde niets dan u nit mijn
voile hart de verzekering geven, dat ik steeds blijven zal
Uw dankbare
R . C . Bakhuizen van den Brink .

N° . 28 .

BAKHUIZEN VAN DEN BRINK AAN J . BAKE .

Brussel, 29 Juny 1846.

Hooggeleerde Heer !

Toen ik naauwelijks een voet op Belgischen bodem
genet had, werd ik verrast en vereerd door een brief van
u ; weinige dagen later kwam een vriend nit Holland, de
jonge D e C l e r c q 1), mij allerlei goede en kwade tijdingen
van daar brengen . Zijn bezoek en aangenaam gezelschap
heeft mij den tij d genomen, welken ik bestemd (had) voor bet
schrijven van brieven, waarvan ik hem de bezorging wenschte
op to dragen. Er is niets daarvan gekomen, maar ik heb
hem voor u een D e m o s then e s ed . Tauchnitz medegegeven, met inliggende papiersnippers . Die shippers beduiden
eene collatie naar twee Weener handschriften. Ik ben u
daaromtrent eenige opheldering schuldig .
Het was geloof ik in February, toen ik door een brief
van V a n H e e s nevens inliggend billet van u bet verzoek
ontving, op de Weener bibliotheek de Timocratea eens to
collationeeren . Ik most mij ontschuldigen, dat ik aan dit
verzoek niet dadelij k voldeed . De archiven hielden mij
elken dag van acht urea 's morgens tot drie uren 's namiddags bezig : iedere week stelde ik mij voor, dat de laatste
1)

G e r r i t d e C l e r q, reeds vroeger vermeld . (Zie p . 47 n oot 1)
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zijnn zou, die ik daar nog to arbeiden had ; maar de bron
vloeide onuitputtelij k . Daarmede waren de uren weggenomen, welke ik op de bibliotheek zou hebben kunnen
doorbreng en . Mij ne werkzaamheid op hot archief of broken
durfde ik niet, omdat ik daardoor vreesde den draad to
verliezen, die ik work genoeg had vast to houden bij alle
de details vann ondergeschikt belang, maar toch van belang,
waarmede de correspondentie van Philip s II en Marg a r e t h a mij n geheugen stoffeerde . Eindelij k in Maart,
de la ,tste maand die ik to Weenen vertoefde, heb ik eenige
dag en. zoo verdeeld, dat ik ze gedeeltelij k op hot archief,
gedeeltelijk op de bibliotheek doorbragt, en met achterstelling van al, wat mij op de laatste nog to doers stored,
heren ik aan de door u verlangde collatie gegaan . Om mij
de zaak ko rter to makers, heb ik eon deeltje Tauchnitz
gek.ocht, daarin gestadig de paging in quaestie vergeleken
met den codex, aangestreept waar ik afwijkingen vond, die
varianten in hot geheugen bewaard tot de paging aan hot
eind was, en dare op een inligg ende papierstrook ze opgeschreven . Had hot Mofsche papier niet zoo gevloeid, ik had
(hot) telkens op de karat van hot exemplaar gedaan . Hot is
eene manier die hot work zeer bekort, omdat men daarbij
niet v ulgaat en variant behoeft op to schrijven en niet
verpligt (is) telkens de regels to tellers . Ik heb die methode
bij collation voor mijzelvenn gevolgd. Zoo misschien U$ .G.
er over knort, dat zij niet zoo precies is als zij wezen moest,
deel daren ook s . v. p. een klein deel van dat knorren aan
C o b e t mode. Een jonge Engelschman, die C o b e t to
Venetio had zien werken en die tegelijk met mij to Weenen
collation maakte, leerde mij die manier en kende hot octrooi
van uitvinding daarvan aan onzen vriend toe, met de verzwarende omstandigheid dat C o b e t weleens zijn potlood
of inktstrepen niet in zijn eigen exemplaar, maar in dat
der Marciana maakte . Zoo ik hem valsch beschuldig, bid
ik hem om vergiffenis : ik bon valsch onderrigt geworden .
Wat de Weener codices betreft, slechts de twee, die ik
gecollationeerd heb, bevatten de Timoeratea. In den catalogue van N e s s e 1 staat nog een D e m o s t h e n e s opge-
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teekend, maar dit is eene valsche notice . Het aangewezen
nommer is een Sophocles en de Demosthenes is niet
to vinden . De eene codex, die ik het eerst zag en dien ik
daarom in mijne collatie A teekende, is niets waard : een
gewoon Italiaansch fabriekprodukt . T a y l o r moet dronken
geweest zijn, toen hij hem voor een codex van de 10e of
11e eeuw aanzag . De andere is beter : ze kan voor autoriteit
gelden, zooals gij uit de collatie zult gezien hebben . Ten
minste het ZoAoixov : 'Cvw voor ~'cw heeft hij, met uitzondering
van alle overige codices, niet en nog een ander soloecisme
verwerpt hij : welk, herinner ik mij op het oogenblik niet .
Het is weder een Byzantijn, vervloekt krieuwelig en onduidelijk geschreven (bijna zoo als deze brief!) . Hij kon
intusschen werl van de 13e eeuw zijn, of nog ouder . C o b e t
heeft mij om mijne voorliefde voor Byzautijnsche codices
uitgelagchen, en ik ben hem daarvoor rekening en verantwoording schuldig . Iutusschen ik weet zeer goed, dat de
Byzantijnsche geleerdheid eene schamele boel is ; maar ik
zie niet, dat in den aanvang ten minste het schorremorrie,
dat uit Constantinopel naar Italie vlugtte, zooveel beter
was dan hunne grootvaders of overgrootvaders . Ik althans
walg van harte van de codices nit de fabriek van D a m i 1 a s
en A post o 1 i u s en van al de hong erlijders, waaraan kardinaal Bessarion en Matthias Corvinus de(n) kost
hebben gegeven .
Jets vroeger had UH .G. van mij verlangd, dat ik een
psephisma bij Diogenes L a e r t i u s VII 10-12 zou nazien, zoo er van D i o g en e s een goede codex to Weenen
to vinden was. Ik heb daarop niet geantwoord, omdat mijn
antwoord niet waard was uwe aandacht een oogenblik of
to trekken . Er is to Weenen slechts ~~n codex van D i ogenes Laertius, dien Lambecius volgens zijn gewoonte zeer belangrijk noemt, maar die zeker niet over
de 16e eeuw heenreikt, een voislagen prul. Ik neem thans
de gelegenheid

waar om er op terug to komen en de

varianten, die in mijn oog noch waarde noch autoriteit
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KpricorAoug V . KpxricorAyc . - wrEr1cn1 V . u7rErcn' Kiii V . K,rri& - § 11 1\1'ou V. Mi-ziou . Kiritz V .
zv - rbi ;oii
roes V . ro'
o4'
K,rrix - sx V.
- ''piqi V .
- rq deest V. qui tantummodo
czir zcl rrvr 12 Hipcig V . flipeug . - Mtc,v.
V. ut videtur Mcn' . rr
V . Th-un-g .
De resultaten zijn, zoo als TJ}1 .G. ziet, treurig . En ik
haast mij ditmaal van het Grieksch of to stappen, waarover
eerlang meer in de brieven, die ik aan C o b et en prof .
G e e 1 (hole proff. G e e 1 en C o b e t) voorheb . Bier sta ik
op hoogst onklassisehen bodem, en met den Tauehnitz, dien
ik aan P e Cl e r c q medegaf, verdween de laatste Griek uit
mijn bezit . Mijne overige liggen ingepakt in de koffers,
welke ik per vrachtwagen uit Weenen herwaarts deed
komen en die eerst in den loop der vorige week zijn gearriveerd . Verlangend zie ik near mijne oude kennissen
en trouwe reisgen ooten, inzonderheid near P 1 a to, uit .
En derhalve over iets anders . Kort zal ik zijn over
het opregte gevoel van dankbaarheid, dat niet alleen uw
laatste schrijven bij mij opwekt, maar zoovele bewijzen
van uwe belangstelling en onveranderlijke hartelijkheid, als
ik gedurende mijue ballingschap van u ondervonden heb .
Kort zal ik zijn, omdat ik mijns ondanks schuld gevoel door
een lang stilzwijgen den schijn gegeven to hebben, alsof
ik uwe vriendschap niet op den hoogsten prijs schatte .
Maar zoo dikwijls ik de pen wilde opvatten, schaamde ik
mij, dat ik u niet anders to zeggen (had) den : ik werk, ik
werk, maar dat ik geen resultaten ii kon laten zien ; telkens
hoopte ik, dat mij al voortwerkende het een of ander literarisch buitenkansje voor den voet zou loopen, waarmede
ik u verheugen kon : telkens rekende ik, dat ik Weenen
spoedig zou verlaten en u den zou kunnen schrijven : flu
ga ik d i r h e en en zal d r dat werk voltooijen .
1k heb Weenen verlaten in de maand April . Do
Keizerstad heeft mij niet bevallen ; hare vermaken (de
schouwburg uitgezonderd, wear de beste Duitsche stukken
voortreffelijk gespeeld werden) hebben mij niet geboeid ; het
yolk is in mijne oogen de verworpenste slavenzoo, die ik u
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tot dusverre zag : en van hare weinige geleerden, ten minste
in de vakken mijner voorkeuze, denk ik aan niemand met
warme herinnering terug dan aan den Germanise The o d .
v on K ar a j an 1) . En met dat al is welligt Weenen de plaats,
waar de werkkring van mijn levee zal bestemd geworden
zijn . Sedert ik, mede door uwen invl oed, de(n) toegang tot de
archieven had bekomen 2), heb ik geen oogenblik ongebruikt
gelaten . Zeven urea daags heb ik in den ijzeren kooi (alles
is er uit voorzorg tegen brand met ijzer beslagen) doorgebragt, en dat vijf maanden achtereen . Wat ik verzameld
heb zal 1k u mededeelen .
Wat uitwendige orde betreft is het bestuur der Oostenrijksche Nederlanden altoos een fatsoenlijk bestuur geweest .
De beambten hielden de stukken goed bij elkander en bewaarden ze als een ouderwetsche Hollandsche huismoeder
haar tafelgoed, d . i. zonder het zelf to gebruiken of het
iemand to lateu aanroeren . De revolutie van 1794 kwam,
en op het oogenblik dat de tijdin g van de nederlaag bij
Fleurus to Brussel doordrong, paftten de Oostenrijksche
beambten alle de Belgische regeeringsarchieven in groote
kisten en sleepten ze naar Weenen . Bij de vredes van
Cameo Formio en Luneville werd herhaaldelijk de uitlevering der Belgische archieven aan Frankrijk gestipuleerd ; maar de minister C h apt a 1 behandelde die zaak wat
slaperig en gaf den Oostenrijkers gelegenheid, slechts, ik
geloof, 120 kisten uit to leveren met wat zij kwijt wilden
wezen, en natuurlijk niet met het belangrijkste . In 1814
kwam die rommelzoo nit Parijs naar Belgie terug : het
beste was to Weenen achtergebleven .
Zoo rijk was het Weener archief, waar mij de toegang
openstond, dat ik (er) meer dan voor mijn levee genoeg aan
1) K a r a j a n (1810-1878), toenmaals custos der Weener bibliotheek ;
in 1848 lid van het Duitsche parlement en sedert 1867 van het Oostenrijksche Heerenhuis, lid en later voorzitter van de Oostenrijksche Academie
van Wetenschappen . Vooral belangrijk zijn zijne geschriften over oude
Duitsche geschriften,
2) De lang gewenschte aanbeveling van het gouvernement was in
het najaar van 1845 eindelijk gekomen.

zou hebben ; maar ituinortalia ne speres 1) : 1k kon niet altoos
to Weenen blijven, en 1k moest dus uitkiezen wat mij voor
een verblijt van drie of vier maanden stof tot werkzaamheld zou opleveren . IDaarbij, zooals bij a1e openbare inrigtingen in Oostenrijk wemelt het op het archief van
beambten . Ondanks dien overvloed wordt er meer gebabbeld
dan gearbeid, en in de Nederlan .dsche taken moist naauwelijks iemand behoorlijk den weg . Zij hadden ook buitendien
werk genoeg aan de zifting der stukken, die tot Italie,
Hong arije en andere lan den behoorden, welke Oostenrijk
opgeslorpt had, en bemoeiden zich dus to minder met een
staat, welken de veelvraat had moeten teruggeven . Daarbij
was ik zelf niet aanstonds georienteerd : j a niet zeker, moat
1k eigentlijk wilde . 1k had gevraagd naar mededeeling van
stukken betreffende den krijgstogt van Priri s Will e m in
1568 . Maar joist hier was het Oostenrijksch archief verre
beneden verwachting arm . Toen ik daarmede klaar was,
lief 1k mj voor de vroegere gebeurtenissen geven moat men .
daarvan meende to hebben . 1k bepaalde niets uitdrukkelijk,
omdat het in het karakter eener Oostenrijksche administratie ligt, joist niet to geven moat men uitdrukkelijk
vraagt. Al waren er behoorlijke inventarissen gemaakt, men
zou mij Been inventaris hebben laten zien ; maar daaren-

boven had men bij den roof in Belgie verzuimd de inventarissen merle to pakken, en de archivisten moisten alzoo
in den doolhof kwalijk den weg . 1k moist, dat G a cli a r
de Belgische archivist, naar Spanje was ; ik moest dus
vrezen monuikenwerk to doen, omdat ik niet moist moat deze
welligt daar reeds had opgezameld . Tot overmaat van
ramp waren zijue Gomptes rendus en de Bullet'iins de la
Socie'Le historique niet op de Weener bibliotheek voorhanden ; 1k schreef er om iiaar Leipzig, maar tot op het
oogenblik van mija vertrek uit Weenen heb 1k niets ontvangen . 1k tastte alzoo in bet blinde rood ; maar 1k ging
toch met ijver aan den arbeid, omdat 1k dacht : to eeniger
tijd kan er eene geschiedenis der Nederlandsche beroerten
1) Op de eeuwigheid kan men niet rekenen . (U or at. Odar . IV 7, 7 .
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nit groeijen, welke wij hoognoodig hebben . Bet geluk (heeft)
mij echter geholpen, waar overleg mij niet helper kon .
Verward in omslagen, naar de jaren gerangschikt, lag
de correspondentie van Mar g are t h a van Par m a met
Phil i p s : vele stukken, die vroeger een deel van andere
liassen of cartons hadden uitgemaakt, lagers daartusschen .
Het waren de disj ecta membra van de archieven van den
Raad van State to Brussel. Ik vond bier de minuten van de
brieven, welke Mar g are t h a v a n Par m a aan den Koning
had geschreven, en de originele antwoorden van den Koning
daarop, alle of meest alle in bet Fransch . Het was de
officieele correspondentie, die van wederzijde, gedeeltelijk in
overleg met de wederzijdsche raadslieden, gehouden wend .
Die verzamelin g levert dus een volkomen beeld van den
toestand der Nederland en, de daden van reg ering, de wij ze
van administratie enz. Behalve deze bestond er eene geheime correspondentie tusschen den Koning en de Landvoogdes, die in bet, Spaansch gevoerd werd . Van deze was
to Weenen weinig of niets . G a c h a r d heeft ze nit Spanj e
medegebragt ; maar op zijne beurt vond hij niets of zeer
weinig van wat ik to Weenen verzamelde . Dit is de fortuin,
waarvan ik sprak . De onderlinge betrekking der beide
correspondentien begrijpt UH .G . De mijne geeft naauwkeurig
verslag van alle handelingen van regeering en van de
politieke beschouwingen, waarop zij berustten, voor zooverre
die in den Staatsraad werden geavoueerd . Het mijne is
de tekst ; wat G a chard heeft gevonden en verzameld is
de commentaar, waarin de geheime drijfveerenn der openbare
handelingen worden blootgelegd en beoordeeld in bet licht,
waarin de handelende persoonen zelve die zagen . Toen ik
dus met mijne buit to Brussel arriveerde, ontving mij
G a chard met opene armen . Hij begreep, dat wat hij
stood nit to geven zonder bet mijne onvolledig was, en
dringend spoorde hij mij aan, ook mijne brieven publiek to
makers. Ik heb alle reden om aan dien raad gehoor to
geven, al ware bet slechts omdat ik den mij dikwijls al to
vriendelijken Franschman niet geheel vertrouw . Zijne aandacht is door mij eenmaal op bet Weener archief gevestigd,
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en welligt zou hem niets liever zijn, dan aan zijn gouvernement to bedliiden, hem nog eens a 50 francs per dag een
reisj a naar Weenen to laten makers, zooals hij het naar
Spanje heeft gedaan . Dan ware mijn arbeid onderschept
en mijne moeite voor niets ! 1k heb dadelijk aan J o h .
M ti 11 e r 1) mijne planners ter uitgave geschreven, en hem
verzocht openlijk van nu of aan mijn voornemen aan to
kondig en . Maar ik had de teleurstelling bij hem eene
tergiversatie to vinden, welke ik niet verwacht had. Intusschen ga ik voort met mijn arbeid, die mij zuur genoeg
vale, omdat ik nooit of nimmer als een bureau-copyist mijne
verzan eling in het licht wensch to bren gen. 1k wenschte
mijne verzameling to m aken tot wat zij in mijne oogen
wezen moet : een zuivere of beef din g van den staatkundig en,
administratieven, fn ancielen, moreelen en intellectuelen
toestand van ons vaderland g edurende het gouvernement
van M a r g a r e t h a v a n P a r m a . Doch gij kunt denken,
dat ik hier telkens op kwestien stootte, die mij geheel
vreemd zijn ; de handelstoestand van die dagen, de voorregten der geestelijkheid, de feodaal-nexus met het Duitsche
rijk vorderen eene ernstige studie, waaraan ik mij thans
voor het eerst wijde en sleehts ten deele wijden kan, omdat
niet alle boeken, welke ik noodig heb, ter mijner beschikking staan . Daarbij is het Brusselsch archief niet zoo
geheel uitgeplunderd geworden, of er ligt nog veel, dat mij
ter aanvulling van het door mij uittegevene onmisbaar is .
Om deze reden heb ik voor het oogenblik mijne tent to
Brussel opgeslagen (en wel Rue de Flandre N °. 123) en
denk char, zoo het mij vergund is, wat ik ondernomen heb
to v oltooij en .
1k moet thans geheel mijn hart voor u open leggen .
1k ben het zwerven moede, en niemand kan vuriger dan
ik verlangen naar den vaderlandschen bodem . 1k ben
Hollan dsch van top tot teen en heb in den vreemde ondervonden, dat ik nergens to huffs was dan char. Doch ik
weet, dat het fatum, hetwelk mij van char verwijderd houdt,
1)

Uitgeversfirma to Amsterdam .

nog onverbiddelijk is . Reeds veel dunkt het mij voor mij
zelven gewonnen, wanneer ik ten minste nabij den vaderlandschen grond ben : wanneer ik de lucht, die van daar
waait, kan opvang en en ieder geruisch kan beluisteren .
Vergeef mij de beeldspraak. Ik voel de behoefte to deelen in
den gang der Hollandsche letterkunde, der Hollandsche
wetenschap, in de wisseling der openlijke meening ; ik voel
de behoefte aan Hollandsche boeken, aan fiollandsche
vrienden en aan Hollandsche kranten en tijdschriften . Ik
wil niets nem .en zonder met woeker terug to geven . Want
ik voel, dat ik uit eene kring gerukt ben, neen, mij zelven
gerukt heb, (waarin ik) niet onopgemerkt en niet onvruchtbaar was . Wat to doen, om in dien kring wel niet persoonlijk, maar moraliter terug to keeren ? Werken, zult gij
zeg g en, met en voor Holland ! Niemand wil liever dan
ik dien raad volgen ; maar de omstandigheden die ik ondervond, het vele dat ik op mijne reize zag, het velerlei
waarvan ik gedwong en was kennis to n emen, hebben mij n
hoofd verstrooid, en om met vrucht to werken, moet de
werkzaamheid op eon punt gevestigd zijn . Om met vrucht
to werken, moet het hoofd meer rust hebben dan het mijne
thane heeft, moet mijn bestaan zekerder zijn dan het thane
is. Ook ten gevolge dezer beschouwin g herhaal ik, wat ik
u boven zeide : ik ben het zwerven moede . Ik zoek rust,
ik zoek vestiging, ik zoek brood . Hoe vooral het laatste
hier to vinden ? Ik weet, dat ik in vele opzigten boven
vele Belg en sta, bij welke schaarsch de studie goed onderlegd is : ik kan misschien van vrienden in Holland aanbevelingen bekomen, die mij her en daar een weg banen,
die mij gesloten blijft, wanneer ik op mijzelven sta . Maar
slage ik, dan verwijdert juist dat mij van Holland . Ik moet
deelen in het leven en streven der Belgen ; ik moet het,
omdat ik voor alles wat mij omgeeft van nature to aantrekkelijk ben . Zoo ik mijn gemak en mijn belang raadpleg e, dan zou ik mij welligt in de armen der Vlaamsche
beweging to werpen hebben ; maar de overtuiging van mijn
hoofd strijdt er tegen, en mijn geweten kept mij rein, dat
ik de overtuiging van mijn hoofd nimmer aan eenige consi-
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bij do rigting welke haar gegeven (wordt), last voor Holland
niets hoopen en is voor Belgie noodlottig . Het laatste zal
er door vergermaniseerd worden of, dat even erg is, nog
dieper onder het juk der Katholieke partij gekromd gaan .
1k heb die meening geprofesseerd van den beginne af, dat
ik Belgie bezocbt ; ik ben er nog van overtuigd en heb
mijnen vrienden van den Gads beloofd die overtuiging, in
tegenspraak met sommige artikels van Po t g i e t e r, in hun
tijdschrift over to gieten . Nu vraag ik ii, wat men bier en
in Holland zou denken en gelooven van een Hollander, die
met de Fransquiljons gemeene zaak maakt P
Dit alles schrijf ik onder den indruk van een naderend
gevaar . TJ}LG . heeft mij zelven eenmaal de lippen opengebroken . 1k wil ze, ik wil mijn hart voor u niet sluiten .
Omstandigheden, verwijdering, kleine grieves hebben de
ontknooping nader gebragt, welke een vroeger schrijven
van u als mogelijk en to eeniger tijde als noodzakelijk
onderstelde 1). Maar die ontknooping zal echter door alien
in mijn nadeel beoordeeld worden, en God beware mij dat
ik anders does zou dan onder dat harde oordeel bet hoofd
to buigen. Holland zal dus over mij bij vernieuwing bet
anathema uitspreken, en digt bij den vaderlandschen bodem
zal de klove tusschen dezen en mij nog wijder gapes .
De wetenschap, ik gevoel bet, is mijne roeping . Maar
mijne sympathies ziju voor Holland ; mijne vooroordelen,
zoo gij wilt, zijn nit Holland ; mijne taal is en blijve Hollandsch . IJit Holland uitgestoten, en waarschijnlijk nog
voor vele jaren uitgesloten, gevoel ik mij vreemd, gevoel
ik mij pijnlijk in Belgie . Zelfs de wetenschap, zooals zij in
Belgie beoefend wordt, is voor mij gesloten . Alle kiassieke
grondsiag is hun vreemd, en op Ho ul e z to Gent na, geloof
ik niet dat &n enkele Belg een candidaats-examen in bet
Grieksch zou kunnen doorstaan . Hollander in merg en been,
kiassiek gevormd in uwe school, aan uwe universiteit :
barbarus his ego sum, quia non intelligor ulli 2),
1)
2)

Nam, de verbreking van de verlo'ving met Mej . T 0 u s s a i n t.
Voor deze lieden ben ik een barbaar, omdat ik voor alien
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Ik heb her eenmaal eene openbare zitting der A .cademie
bijgewoond . De Gerlache, Stassart, Reiffenberg,
Q u e t e 1 e t en R o u 1 e z hebben alle gesproken . En mijn
oordeel ? Zie, in jeugdige dartelheid heb ik, zooals mijne
tijdgenooten, met het A .msterdamsche Instituut gespot . De
eerste nommers van het tijdschrift hebben mij doen vermoeden, dat de leden wel eens nit hunne vergaderingen
naar huffs gingen, elkander aanziende zooals de augurs van
Cicero. Ik spreek van de eerste nommers van het Instituut
van de latere heb ik een hoog denkbeeld, sedert ik door
uwe goedheid een uittreksel van het door u medegedeelde
over het fragment van L o n gin u s ontving 1) . Ik betuig
daarvoor den opreg tsten dank, en niet het minst voor den
lof, mij daarin gegeven 2) . Ik weet het, die lof is onverdiend
want de gerin ge moeite, die ik voor u deed, was slechts
eene onbeduidende afrekening op de onbetaalbare schuld
van dankbaarheid, die ik aan u heb . Maar toch streelde
mij die lof ; toch was het eene aanmoediging voor mij, dat
to midden der velen, die mij veroordeelen, of wat nog erger
is, vergeten, eene stem van zooveel gezag als de uwe zich
opentlijk voor mij verhief . Heb nogmaals dank voor de
streelende gewaarwording, voor de edele opwekking welke
gij mij daarmede geschonken hebt !
Ik raak van mijnen
tekst, maar er is weinig aan verloren . Ik wilde de vergelijking van het Belgische met het Nederlandsche Instituut
voortzetten, en zeggen dat, wat ook in Holland er niet
gedaan wordt, men ten minste de kunst verstaat eene
openbare vergadering met waardigheid to souteneren . Bier
schaamde men zich zelfs voor het publiek niet. Alles was
zoo oppervlakkig, zoo arm aan taken, dat den hoorder niets
overig bleef dan zich to verbazen over de schaamteloosheid,
waarmede men het voordroeg . Slechts een rapport van
B o u 1 e z over de verwantschap tusschen de Basilica der
christel j ke bouwkun st en die der Duden maakte eene gunstige uitzondering . Ik bid u : wat zal ik onder dit yolk ?
1) In de Verslagen en Mededeelingen van het Instituut . 1845 p . 52 .
2) L, c, p. 68. („onze echrandere en werkzame B a k h u i z e n v a n
den Brink".)
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Maar reeds to lang kwel ik u met mijne jeremiades,
zonder to bedenken dat, bij de hartelij ke genegenheid
waarmede UH..G, mij onafgebroken vereert, iedere klagt, die
ik slack, eene pijnlijke weerklank vindt bij u . Vergun mij
echter, thans alles van het hart to wentelen, wat er op
drukt . De vacantie is aanstaande . 1k ken uwe gewoonte
gedurende dien tijd eerie kleine refs to doer
: en met uitzondering van Engeland gaat bijna elke refs uit ors vaderland, dat nog net ten voile gespoorwegd is, over het met
ijzer beslageue Belgie . Uw weg voert u missehien naar
Antwerpen of naar het centraalpun t Mechelen . Zoo gij ook
niets anders doet dan voorbijtrekken, meld mij met een
regel, wanneer gij daar zult zijn . 1k heb nets anders
noodig, dan u to zien en voor de vele bewijzen van bijna
vaderlijke trouw, die gij mij geschonken hebt, de hand to
drukken,
zoo gij de mijne niet weigert . Danker en
dankbaarheid betoonen, zooals gij dat can mij verdiend
hebt, kan ik u nimmer . Vergun mij, dat ik op een passage
van uw schrijven terugkom, welke mij een smartelijken
indruk maakte . Gij spreekt van C o bet en de voldoening,
die hij u verschaft door de ondervinding, wat het a c q u i e sc e r e 1) is. Cob e t staat in vele opzigten boven mij ; maar
ik weet, dat ik in uw gunstig oordeel eenmaal tot die ewer
leerlingen behoord heb, waarop gij voor de toekomst rekendet .
C o b e t slechts heeft u net teleurgesteld ; met leedwezen
vern am ik den dood van C l a r i s s e 2), en ik ben erger dan
dood . Neen, dat mag ik niet zeggen, zoolang de pligt van
dankbaarheid op mij rust . Die pligt legt mij de task op,
voor de wetensehap, voor Illollandsch wetenschap to lever
en to arbeiden, en door de eer, welke het mij gegeven zal
zijn to verwerven, eenmaal de nagedachtenis van u als
mijnen leermeester to heiligen .
Moeijelijk zou ik u kunnen beschrijven, hoe vurig ik
1) Zich ergens bij neerleggen . (Be uitdrukking blijft onduidelijk,
omdat wij niet weten, hoe Bake die phrase gebruikt had .)
2) w . C . L. C 1 a r i s s e, zoon van den Leidschen theologise professor, uitnemend literator, die omstreeks dozen tijd ale rector to Harderwijk
is gestorven, met C o b e t bijzonder bevriend .

-- 264
mij in den Leidschen kring heb teruggewenscht, sedert die
uitgebreid was door de terugkomst van C o b e t . Niemand
kon hem hartelijker welkom heeten dan ik het deed : niemarnd
sneer juichen in de onderseheiding, die hem ten deel gevallen is 1). Van zijne openings-redevoering ken ik niets dan
het Handelsblad-berigt ; maar ik hoop, dat hij niet vergeten
zal een exemplaar van die redevoering voor mij ter zijde
to leggen. Want het Handelsblad-berigt heeft mijne nieuwsgierigheid niet bevredigd, schoon ik aan dit berigt toch
herkende, dat de plegtige intrede to Leiden en niet to
Utrecht had plaats gehad . Goede hemel ! welk een bombast en woordenpraal ten gevalle van 0 p z o o m e r 2) ! Ik ben,
ik weet niet waarom, niet 0 p zoom e r sgezind : en het schijnt
mij uit uw schrijven, dat UH.G . dit reeds gegist heeft . Het
idee is bij mij bijna rijp om tegen hem op to treden, zoodra
ik de processtukken welke ik uit Holland wacht bijeen heb .
Zijne recensie van 005 t e r z e e 3) heeft mij ontstemd : niet
om den wille van 005 t e r z e e, die slaag verdiende omdat
hij het systema van S c h l e i e r m a c h e r onhandig en onhebbelijk voordroeg, maar om den wille van S c h l e i e rm a c h e r, aan wien ik voor een goed deel mijne theologische
overtuigingen to danken heb, die een der heiligen is, waarbij
ik zwere, en die onverdiend bij deze gelegenheid de proof
geworden is van de kefferij van 00 s t e r z e e en 0 p z o o m e r .
Wat ik van zijne oratie 4) uit de dagbladen vernam heeft mij
nog ontevredener gemaakt . Men kan eene schoone voordragt houden over gelooven, twijfelen en weten ; maar ik
zie niet in, dat daarmede 0 p z o o m e r in substantie jets
anders heeft geleverd dan eene ontwikkeling van het gewone
Pro c e s s d e s D e n ken s, met die uitzondering, dat hij
1) C o b e t was onlangs tot buitengewoon hoogleeraar to Leiden
benoeind, Zijne oratie (20 Juni 1846) handelde De arte interpretandi .
2) De „woordenpraal" moge geuit zijn „ten gevalle van" 0 p z o om e r : zij was, althans to Utrecht, beslist tegen hem gericht.
3) In den Gids van 1845 p . 405, 973, 565 .
4) O p z o o m e r' s oratie ter aanvaarding van bet buitengewoon
hoogleeraarsambt, over De wi sbegeerte den mensch met zich zelven verzoenende .
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niet tevens aanwijst, dat in dat weten eon nieuwe factor tot
de vermogens van den menscheiijken geest is toegevoegd,
zie ik niet, hoe wij daarmede tot eene absolute kennis der
waarheid geraken . Wat aau hot einde van dozen dialectischon weg ligt, lag in zijn aanvaiag, in zijn midden op
ieder punt, waar gij den loodiijn der reflexie laat vallen ;
slechts aan hot einde ligt hot voorwerp der kennis abstracter
en meer g eanalyseerd : dock is hot daarom moor waar en
zeker 2 Toen ik in mijne voorlezingen 1) over He g e Is philosophic sprak, gaf ik toe, dat organs in hot denken hot punt
moost aan to treffen zijn, waarop sub- en objectief denken,
= Goddelijk en menschelijk denkon, ineen moest vallen .
1k wenschte mij duidelijker uitgedrukt to hebben, orn niet
de mooning voet to geven, alsof daze vereeniging eon
product van hot subjectieve denken ziju kon . Integendeel
moot hot kenmerk dier vereeniging liggen in do onmiddelbaarheid van hot gedachte . Pat heeft F i c h t e gevoeld en
daarom voor den wijsgoor eon nieuw orgaan trachten to
ontwikkelen, hot orgaan der Tnt oil e c t u ell e An s c h a u u n g. Pat zijno leer vooral in do verdere ontwikkeling,
door Schellingianismus en mysticismus daaraan gegeven,
als bijgeloof bespot is geworden en werkelijk bij hem zelven
eon streak van bijgeloof wegkreeg, bowijst slechts, dat zijne
gevolgtrekking to overhaast is geweest : niet dat hij niet
joist zoo gevoeld hebben, wat die philosophic ontbrak om
eene leer der zekerheid to worden . Neemt Op z o o m e r rnij
die twijfelirigon weg, en slaagt hij or in mij to bewijzen
dat K r a u s o' s stelsol ze opiost, dan zal mijne misschien
voorbarige kritiek in eon lofredo veranderen . Maar daarvoor
hob ik zijne brochures 2) zolve noodig, weike do Gids mij tegen
bolofte eener recensie zal toezeuden . 1k hob wel eenigen
1) De voordrachten over philosophic, door B a k h u i z e n v an d e n
Brink in 1843 to Leiden gehouden . (lie Fruin, Bakhuizen van den
Brink, in : Verspr, geschr . IX p . 445 .)
2) De 2e ,,brochure" was eon dik deal (Do gevocisleer van Dr . van
Oosterzee . Amsterdam 1846), waarin de recensie uit den Gids word herdrukt en uitgebreid . Ret eerlang verschijnende opstel van prof . J . H.
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eerbied voor het hoofd van O p z o o m e r, maar mij dunkt
dat het Utrechtsche marktgeschreeuw in staat is het sterkste
brein ijl to maken.
Vergeef mij, dat in den Gids van dezen maand zulk
ligt spul van mij staat 1). Met is niet mijne schuld ; maar
behoefte aan mengelwerk pijnigde de redactie, en v a n
Hees was zwak genoeg eenigl ij k op haar aanzoek
eenige mijner brieven aan hem of to staan . Het geschiedde
op grond, dat ik hem eenmaal, langen tijd geleden,
toegestaan had, bij voorkomende geleg enheid openbaar to
maken, vat ik over R o n g e en het Duitsch Catholicisme
dacht . Thans kreeg ik op eens mijne brieven in drukproeven voor mij . 1k schaamde mij over mij zelven, maar
het was to last . Nu kan ik niet anders doers dan door
betere en degelijker bijdragen, waaraan ik arbeid, mijne
reputatie to herstellen .
.A.an C o bet en aan prof. G e e 1 zal ik spoedig schrijven .
Want vat ook mij n. lot in Belgie worde, er ligt mij aan
gelegen met allen, die mij in Holland liefhebben en wier
wetenschappelijke rigting ik eenigermate deel, de banden
zoo naauw mogelijk toe to balers . Dat is een voordeel mijner
nabijheid bij Holland ; want ik heb bet in den vreemde
gevoeld : ieder berg, ieder stroom tusschen mij en mijn
vaderland maakt ook telkens in intellectuelen of morelen
zin een band losser . Toen ik Belgiens bodem betrad, was
bet of mij Leiden welkom heette . Op een paar bankers
voor mij zat eene kleine bewegelij ke figuur : aan bet gegrinnik herkende ik (Want ik zag slechts de rug van bet
persoontj e) prof. S chop e n 2) . Hij grinnikie nog helderder,
toem ik hem aansprak : en ik geloof, dat hij zelf blijde was
mij aan to treffen . Hij was vol van de ontvangst, die hij
to Leiden gevonden had, en vertelde mij van u allen
vertelde mij zelfs, dat hij juist die week met u en met prof.
o h o 1 t e n (Mr . C. W. Opzoomer op bet gebied der godgeleerdheid en
wvjsbegeerte. Utrecht 1846) heeft Weiiioht bet voornemen van B a k h u i z e n
v a n d e n B rink om tegen O p z o o m e r op to treden verij deld .
1) De brieven, hiervoor herdrukt onder no . 6, 8, 9, 13 en 14.
2) tie hiervoor p. 436 noot 1.
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G e e 1 veel over mij had gesproken . Gij weet niet welk eon
weldadig gevoel hot voor mij is, zoozeer in de herinnering
to levers van manners, die ik zoo opregtelijk hoogschat en
liefheb .
Hoe gaat hot met de oorlogsverklaring van prof . G e e 1
aan H e r m ann
. 1) Be laatste heeft voorzeker verdiend, wet
hem prof. G e e 1 toedenkt . En toch spijt hot mij om de
persoonlijkheid van H err m a n n . Op mijne laatste reize
door Leipzig ontving hij mij reeds voor de tweede meal met
moor den vriendelijkheid, en ik verkwikte mij regt in de
conversatie met den nog zoo levendigen en groenen grijsaard . }I j was met Holland en de Hollandsche philologie
en namelijk ook met prof . G e e 1 regt ingenomen . Z66 zijn
alle zijne leerlingen : B its c hi 2) en. S c h n e i d e r 3), S c h n e id e win 4) zoowel als B e r g k 5) . Van die alien ondervond ik
de beste ontvangst . En H e r m a n n zelf : men ken niet
boos op hem zijn, als men hem spreekt . Hij was mij ditmaal to liever, omdat ik terugkwam van H a u p t 6), die
pedant, a b s pre c h end en melankoliek was .
Vergeef dozen langen brief : en ik (bon) op dit punt zoo
onverbeterlijk, dat ik u zelfs voor hot vervolg goon beterschap durf beloven . Slechts wil ik moor melon schrijven
den ik in de laatste maanden deed . Groet prof. G eel en
prof. C o b e t hartelijk van mij en deel hun wet gij wilt
mode, als ware hot aan hen geschreven . Beide zullen zich
over mijne stilzwijgendheid niet lang to beklagen hebben .
Nogmaals opregten dank vocr uwe belangstelling en de
hartelijkste groeten en heilbede van
Uwen dankbaren
Van den Brink .
1) Bedoeld wordt G eels uitgave van E u rip i dig Phoenissae.
2) Zie hiervoor p. 440 noot 1 .
3) Zie hiervoor p . 237 noot 1 .

4) Zie hiervoor p . 447 noot 2 .
5) Philoloog, 22 Mei 1812-20 Juli 1881 . In Nederland is hij vooral
bekend door zijne uitgave der Poetae lyrici GraeCi.
6) Zie hiervoor p . 235 noot 1 .
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BAKHUIZEN VAN DEN BRINK AAN J. BAKE .

Brusse l, 21 July 184 6 .

Hooggeleerde Heer !

Ik kan u niet genoeg danken voor uwen hartelijken,
vertrouwelijken, aanmoedigenden brief . Die brief eischte
een spoedig antwoord, en zoo ik daarmede tot op bet
oogenblik vertraagd heb, bet was, omdat ik van huffs en
van bet Ministerie berigten verwachtte, die op mijn antwoord eenigen invloed konden oefenen . Een en ander is
gekomen : een en ander is niet ongunstig, maar ik mistrouw to zeer bet lot, om mij zelven met to veel hoop to
koesteren . Intusschen ook uw brief bragt mij goede tijding
want dat bet Ministerie van Binnenlandsche Zaken mijne
memorie 1) in handen van u en van den beer G r o e n
gesteld heeft, is alles wat ik met mogelijkheid wenschen
kon . Vergeef mij, dat ik u zoo stoutweg aanstonds met
mijne aangelegenheden lastig val ; maar uw schrij ven
zelf en de daarin betoonde belangstelling moedigt er mij
toe aan .
Mijne memorie berust denkelijk in uwe handen . Wat
tot die memorie aanleiding gaf hebt gij misschien nit den
brief, dien ik er aan den Minister bijvoegde, kunnen ver
nemen ., Zoo die echter u niet medegedeeld is, strekke bet
volgende ter verklaring .
Voor ik Weenen verliet, vroeg ik onzen gezant of hij
in de gelegenheid was mij, op grond van de vroeger door
hem ten mijnen voordeele gedane intercessie, ook aanbeveling to bezorgen voor andere archiven, met name dat
van Hessen-Kassel . De beer V a n H e e c k e r e n was daartoe terstond bereid en sprak er met den minister van Hessen to Weenen over . Deze meende dat een brief van hem
aan den archivarius mij alle verlangde toegang zou kunnen
bezorgen ; maar alien verkeerden wij in eene dwaling door
to meenen, dat dat archief onder den historiograaf van Hes1) Het verslag aan den Minister van Buitenlandsche Zaken over
B a k h u i z e n van den Brink's Nasporingen op bet Bijks-archief to
Weenen, gedrukt in : Studien en schetsen . IV p . 1 15 .
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to Kassel gekomeii, was V on IRom m e 1 niet bij magte mij
den toegang tot het eigentlijke Staats-archief to bezorgen .
Hij echter zoowel als de Regierungsrath S cli r o e d e r
waren bereid mij voort to helpen . De Iaatste maakte op
grond van den brief van den Hessisclien gezant dadelijk
een rapport gereed om mijil aanzoek to ondersteunen, maar
verwees tevens naar den Hessischen Minister des Innern
Ko c h . Deze was ecliter op dit punt zeer taxi : noch aanbeveling van den Hessischen gezant, noch bet gunstig
rapport van S cli r o e d e r - dat verzekerde hij mij zouden rnij heipen, indien de aanvrage niet officieel van
wege bet Hollandsche gouvernement door den in Kassel
geaccrediteerden Minister geschiedde . 1k begaf mij dus
naar Frankfort bij den beer V on S cli e r ff . Diens ontvangst was niet zeer voorkomend . Hij wilde er niets aan
doers zonder autorisatie van bet gouvernement . 1k geef
niet ligt iets op : en de ondervonden zwarigheden prikkelden mij om die to overwinnen. 1k stelde er een punt van
eer in, oxn mij triomfantelijk de llessische archieven to
zien openers en schreef dus aan onzen Minister van Buitenlandsche Zaken. 1k verzocht om gelijke aanbeveling voor
Cassel als ik vroeger to Weenen gehad had ; ik verzocht
tevens dat de beer V o n S c h e r ff zon geinstrueerd worden,
voor mij, wanneer ik bet in bet belang inijner studien
noodig rekende, dezelfde intercessie to doers in bet Nas
, in Saksen-Weimar, to Frankfort en in de beide
sausche,
Schwartzburgen. 1k sclireef den Minister tevens, dat 1k
bij bet verlangen eener nieuwe gunst, bet mijne pligt aclitte
hem rekenschap to geven van de wijze, waarop ik mij de
vorige had to nutte gemaakt.
Dit sclireef 1k en dit meen ik . Maar lietgeen ik aan
den Minister niet sclireef, maar bij bet schrijven daclit,
durf ik u mededeelen . In mijne omstandiglieden, bij den
steeds levendigen wenscli om zooveel mogelijk, al ware bet
in ballingscliap, voor mijn vaderland to werken, rekende
1) D . C hr . v o n Horn mel, hoogleeraar to Marburg (geb . 1781
overt . 1859) .
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ik het mijn belang, om mij steeds bij mijn gouvernement
in aandenken en zoo mogelijk gunstig aandenken to houden .
Ik achtte dit een behoorlijk, een geoorloofd aangrijpen der
gelegenheid, zonder dat mij iemand daarom zou beschuldigen, dat ik kroop of mijne onafhankelijkheid verloochende .
Ik bedoelde nog meer. Bij het accueil, dat mij G a chard
maakte, bij den loffelij ken ij ver, die het Belgisch gouvernement voor onze en zijne geschiedenis toonde, enn de opofferingen, die het zich getroostte, wilde ik het onze nit
zijne inertie opwekken : en zoo ik daarin slagen kon, ware
mij niets liever, niets eervoller dan daarbij, ware het ook
een ondergeschikte, handlanger to zijn, lk ben verzekerd,
dat gij die beweeggronden niet zult afkeuren . Zij vereenigen het belang der wetenschap, het belang van het vaderland met mijn eigen belang .
De zaak heeft de beste keer genomen, die ik wenschen
kon . Voorleden week bekwam ik den brief van den Minister
van Buitenlandsche Zaken . Hij was reeds van 8 Juny g edateerd. De brief was regelregt aan mij gerigt en bevatte,
sevens vereerende dankbetuiging voor mijne memorie, sons
cachet volant een brief van den Minister aan den heer
V o n S c h e r f f. Ook in dezen brief werd wat ik in Weenen
gedaan had zeer geprezen en de beer V o n S c h e r f f verzocht, mij alle mogelijke hulp en intercessie to verleenen
op de plaatsen, waar ik dat verlangd had . De Loon van
den brief aan mij, het cachet volant, de volkomen voldoende
inhoud van den brief aan V o n S c her f f was alles wat ik
wenschenn kon, en ik vleije mij daaruit to kunnen opmaken,
dat sedert voorleden jaar mijne fondsen bij ons Kabinet
aanmerkelijk zijn gerezen .
Ik kom thans op mijne memorie zelve, waarover uw
advies gevraagd is . Ik heb daaromtrent u en den heer
G roe n twee inlichtingen merle to deelen .
De eerste geldt eene onvergefelij ke en onbegrij pelij ke
domheid van mij . hit eene kopij, die ik van mijn verslag
heb liggen gehouden, zie ik, dat ik en in kopij en in het
overschrijven op een jammerlijke wijze, schoon ik het beter
moist, D e Pen ant s en I m b r e c h t s heb dooreen geward .
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De een echter was secretaris van Will e m I, de ander
van Mar g a r e t h a v a n P a r ma . Die grove font moot door
den heer G r o e n opgemerkt zijn : ik haast mij hear terug
to nemen .
De tweede aanmerking geldt den weak, die ik omtrent de correspondentie van Will e m I, die bier in Belgie
ligt, bet gouvernement meende to noeten geven . Sedert ik
mijne memorie stelde, is to dien opzigte alles veranderd .
Ret is of G a chard geroken heeft, dat ik op zijne stukken
aasde . Sedert anderhalve maand is hij aan bet work gegaan
om de uitgave dier correspondentie to bezorgen ., en thans
gnat bet met de Fransche zweep . Reeds twee bladen zijn
afgedrukt. G a c h a r d is zeer werkzaam en verstaat, vooral
door de studien die hij in Spanje gemaakt (heeft), zijne zaken
refit g oed . IFIij is met mij zeer communicatief, zelfs ten opzigte van dien arbeid, en daarom hob ik thans do partij
gekozen hem inlichting to geven wear ik hot ken, en bijdragen to leveren voor zooveel ik die hob . Ret is voor
de wetenschap hetzelfde, door wien bet work tot stand
komt, als hot maar good tot stand komt . Intusschen zal
ook dit weder onvolledig blijven . G a c h a r d geeft alleen
Fransche en Spaansche correspondentie nit, niet wet er
van de Duitsche nog bier of elders in de archieven ken
liggen,
omdat hij goon Duitsch verstaat . Intusschen
vervalt hierm ode voor hot oogenblik de door mij gemaakte
aanmerking .
TJH.G, heeft de goedheid mij to vragen, wet ik wenschen zou, dat gij en de heer G r o e n adviseerden, on of (ik)
ook bij bet Instituut om advies gevraagd wenschte P Gij
kunt beter den ik beoordeelen, of van hot laatste stellig
eenig gunstig resultant to wachten is . Ik last bet daarom
aann uw doorzigt over . Wat mij betreft, ik hob liever alleen
met u beiden, die de zaken grondig kept en waarvan de
eon mij hartelijk genegen., de ander jegens mij billijk is, to
doen den met eon uitgebreider ligchaam, waaronder
hot ken niet anders
eenige wijsneuzen en pruiken zijn,
die ook bun woord willen meespreken . Wat ik wenschte,
dat geadviseerd word P Mag ik bet guluit zeggen P Mag
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ik bet in verbinding vragenn met hetgeen gij in verband
met die vraag schijnt to schrijven : „Binnenlandsche Zaken
zou wel eene geldelijke ondersteuning daarvoor overhebben" en „gij zelve moat ondersteund worden",
welnu
wees dan zoo goad eene to overweg en, wat er van den
volgenden voorsiag zou kunnen worden .
Ik heb aanbeveiing bij hat Casseler archief gevraag d .
Ik heb die in voile ruimte bekomen . Het is eene g unst
en hat is mij nuttig van die gunst g ebruik to waken . Deed
ik hat niet, hat zou mij kwaiijk genomen, hat zou voor onverschilligheid gehouden kunnen worden . Maar die refs kost
geld en
hic haeret aqua 1). Zou er flu geen vorm kunnen
uitgedacht worden, waardoor mij v o o r die r e f s en die
n a s p o r i n g e n eene gratificatie ward aang ewezen, waarvan
ik de hoeg rootheid niet bepalen kan of wil ? Ik laat dit
der biilijkheid over. Dat er to Cassei veal to vinden is,
weet de beer G r o en, die bet zelf heeft aangewezen en gezegd dat de voorraad, daar aanwezig, was „un champ encore
en friche et qui promet a ceux, qui voudront le cultiver,
de tree iarges moissons" (Arch . t. IV p . X) . Dat er in de
Schwartzburgen iets steekt, vermoed ik, en van bet Nassauache ban ik zeker uit hetgeen AA rn old i 2) daarvan heeft
medegedeeld ; maar omdat AA r n o l d i de Nederiandsche
taken niet regt verstond, zijn die mededeelingen onvolkomen en slordig. Ik begrij p, dat bet gouvernement voor
zijne gratificatie eenige guarantee moat hebben . Ik kan
sterven, ik kan ziek of gek worden ; andere omstandigheden kunnen verhin deren, dat de uitgave n iet tot stand
komt, en dann ware bet geld verkwist. Mijns inziens zou
die garantie daze kunnen zijn : alles, wat ik afschrijf
en excerpeer, daarvan tend ik, hetzij dadelij k de kopyen,
hetzij de analyse en desverlangd de kopyen, aan bet Rijksarchief. Dat komt daardoor in bet bezit van de afschriften, en ieder antler heeft gelegenheid, bij ontstentenis van
mij de task op to vatten . Wanneer ik voor mij zelven dan
1) her wringt de schoen .
2) J, v o n Arnold i, de schrij ver der Geschichte der OranischNassauischen Lender and ihrer Regenten (1799 1816), geb .1751 overl. 1827 .
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ik zie niet tegen arbeid op, wanneer die arbeid tot jets
leidt . IE[etzeifde zou zich laten uithreiden tot de stukken,
welke ik reeds onder mij heb, schoon ik voor bet oogenblik opzie tegen bet afschrijven van 1500-2000 en daaronder zeer large stukken en brieven . Overieg deze zaak
eens bij u zelven en met den beer G roe n : aan uwe beslissing onderwerp ik mij met bet volkomenste vertrouwen .
Aan M ii lie r heb ik voor de uitgave geene voorwaarden bedongeri . 1k heb hem aileenlijk uitgenoodigd van nu
of de uitgave der Go'rrepondamce de Marguerite de Parme
ais aanstaand to annonceren : er bijvoegende dat bij over
de voorwaarden geene difficulteit moest makers, daar ik
aan V an II e e s overgelaten had to bepalen, wat billijk was .
M ii 11 e r heeft de annonce niet gedaan 1), maar door V a n
He e s mj later antwoorden, dat bij met de uitgave van
zoovele werken op bet oogenbiik bezwaard was, dat bij
zulk eene onderneming niet voor in bet aanstaande jaar
kon op zich nemen . Hij vroeg, of ik daarmede genoegen
nanii, en ik antwoordde ja, mits dat echter de annonce geschiedde ; op bet laatste stored ik om geen gevaar to loopen,
dat mij een ander bet gras voor de voeten wegmaaide .
Verders is er niets tusschen ores voorgevallen, bepaald of
verhandeld . Zoo de zaak verderen voortgang mogt hebben,
zal V a n H e e s de vrijheid nemen er u over to raadplegen .
1k voor mij schat rnjn arbeid zoo hoog niet, dat ik
daarvan voor twee j aren middelen van existentie durf
hoopen . J)ie verwachting is, dunkt mij, wat al to sanguinisch . En wanneer ik in miju vorigen u schreef over mijn
verlangen naar middelen van bestaan en vestiging, dare was
bet mij minder to doers, om voor bet oogenblik wat ruimer
bij kas to geraken, dare wel den weg aangewezen to zien,
waarop ik voortgaande eenmaal een meer zekere stelling
kon verwachten . Voor bet oogenblik met een schamel deel
tevreden, zou ik toch wenschen, dat 1k aan miju vaderland
dat schamele deel had verdiend . 1k zou dit zoo verdiend

1) Zoover ik weet, is dit ook later niet gesehied ; in ieder geval
is bet tot de uitgaaf nooit gekomen .
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willen hebben, dat men begreep, dat ik in eene of andere
betrekking, voor een of ander doel volstrekt onmisbaar
was, en op die onmisbaarheid zou ik mijne verwachtingen
en aanspraken voor de toekomst willen gegrond hebben .
Dat zijn, ik erken het, vage begeerten ; maar mijn toestand
zelf is zoo vaag, dat deze mij niets dan vage wenschen aan
de hand geeft .
Vestiging in Belgie . Ja, misschien bestaat ergens de mogelijkheid, schoon ik niet weet welke .
Er is echter eene groote zwarigheid, welke ik mijnen vrienden in Holland niet genoeg ter overweging kan geven . De
weg om voort to komen is natuurlij k, dat men onderstelt
dat ik bekwaamheden of talenten bezit . 1k wil voor bet
oogenblik de zedigheid ter zijde zetten en daaraan gelooven .
Maar hoe meer ik die last gelden, hoe meer de vraag voor
de hand ligt, waarom ik die niet in mijn vaderland exploiteer. Zelf die verklaring to geven, is gevaarlijk : ik breek
daarmede ligtelijk af, wat ik van de andere zijde trachtte
op to bouwen. Behalve het pijnlijke, dat zulke aveus voor
mij hebben, is bet veiliger dat zij van een derden gedaan
worden, die mijn welzijn wil en bet weinige goede dat ik
heb apprecieert .
Maar ik moet u verschooning vragen, dat ik u zoolang
met mijne eigene nare omstandigheden bezighoude . 1k
wil u jets beters vertellen, dat gij misschien aan den beer
G r o e n mede kun t deelen, wien bet voorzeker zal interesseren. Er is zooveel over bet jaar 1566 geschreven en T e
W a t e r heeft met bet Verbond der Edelen vier taaije boekdeelen gevuld, dat men naauwelijks kon hoopen, daarover
een nieuw feit to ontdekken . Men weet jets van enkele
kooplieden, die zich met de zaak ingelaten en van een
request van kooplieden enz ., maar volstrekt niets van den
samenhang. Voor een veertien dagen bier op bet archief
rondzoekende, vind ik daarover tot mijne verbazin g de belangrijkste stukken . Er heeft een verbond van Kooplieden
bestaan, geheel analoog met dat der Edelen : een kompromis,
geheel in den vorm van bet compromis der Edelen, heb ik
gevonden : wat LocTewijk van Nassau en Brederode
voor bet verbond der Edelen waren, was voor bet verbond
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der Kooplieden Gill e s 1 e C l e r e q : een man, die(n) men
tot dusverre eigenlijk slechts bij naam kende . Door deze
ontdekking krijgen de gebeurtenissen van 1566 een geheel
ander aanzien . Ik zet mijne navorschingen nog voort, en
wanneer ik ze geeindigd heb, zal ik welligt bier voor de
Commission d' Histoire de stukken gerangschikt en gecomm entarieerd in bet licht g even . Hot wordt eene brochure,
hoogstens van een paar vel druks, die ik, omdat de meeste
stukken in bet Fransch zijn, om de wille der eenheid wel
in hot Fransch zal moetenn sehrijven : Gilles le Clercq et la
Confederation des Marchands . Voor de Gids mask ik er nog
wel cone Hollandsehe omwerking van 1) .
Door bet vertoeven mijner bookers en door mijne
historische studien kijkt hot Grieksch mij thans vreemd
aan . . Ik moot er weder aan en in, zoodra ik geleg enheid
heb . Daarom waren uwe mededeelingen mij hoogst welkom,
en de belofte waarmede gij die sloot : „hierover n.ader !"
spant mijn verlangen op hot hoogste . Gij hebt over den
Phaedrus gelezen, en de Phaedrus ligt mij nog altoos op
bet hart of hover dwars in do maag . Is uwe mooning flog
altoos zoo als die van H e r r m a n n, dat de Phaedrus reeds
tot P 1 a t o ' s tweede periode behoort ' Ik kan er mij niet
van overtuigen, maar wil hot mij gaarne la.ten doers, omdat ik dan eene dwaling minder heb . Mij houdt de traditie,
dat hot P 1 a to 's eerste book was, nog altoos gevangen,
niet om hare autoriteit . (1k g eef 2)) toe, dat de sleutel van
den Phaedrus in zijn tweede gedeelte ligt : dat de dialoog
niet is n-s pl rov z ado% (of 2)) r pl t pwros 3) ;
maar dan wordt
bij in mijn oog hot program van de schrijvers-carriere van
P 1 a t o, en eon program zooals bet nit ongesloten harsens
en warm blood kan voortkoxnen . De philosophisehe zekerheid van latere dagen mis ik in de redeneering over de
ziel, de kun st van latere dialogen in den zamenhang van
1) Van al deze planners is nieta gekomen ; alleen heeft B a k h u i z e n
v a n d e n B r i n k bet coinpromis der kooplieden vermeld aan bet slot
zijner Cartons . (Studs n en Schetsen . I p . 84 .)
2) flier is een gaatje in bet handachrift .
3) Over bet schoone of over de liefde .
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het eerste, tweede en derde bedrijf : tusschen die gaapt eene
klove, welke P 1 a t o' s kunst en dialektiek niet heeft kunnen
aanvullen . Maar ik zie in den aanvang van den Phaedrus
al de profusie van een jeugdig genie, voor wie geene
rhetorische les meer aautrekkelijkheid, meer verleidingskracht heeft dan die van Pin d a r us : xpva-~ cg xfovas Ev svT~i
~rpo& pc 1 ) .
Slechts met de beteekenis, die aan de philosophische doctrine van den Phaedrus in den tweeden Platonischen brief gehecht wordt, weet ik g een raad . Ik weet,
die , tweede brief is een wonderlijk zamenflansel van later
tijd ; maar onder het schuim list veel edit goud, en tot op
het oog en blik weet ik het een niet juist van het ander to
scheiden . Daarom, Hooggeleerde Beer, ik houd u aan uw
woord : „Hierover reader".
De boeken, mij nit Holland toeg ezegd, heb ik nog niet
ontvangen : ik beloof mij dus flog altoos het genot uwer
denkbeelden over Universiteit 2) ; intusschen zeg ik u hartelijk
dank voor het ten mijnen behoeve afgezonderde exemplaar .
Zoolang de boeken niet arriveren, kan ik de handschoen
O p z o o m e r niet toewerpen ; want ik draag geene naauwkeurige kennis van de corpora delicti . Zoo het tot een
strijd komt, wensch ik mij zulke belangstellende en scherpzinnige regters als TTH .G .
Zoo C o b e t in Leiden is, groet hem hartelijk van mij,
en herinner mij aan prof. G e e 1, wanneer gij hem schrijft .
Ik val u reeds met mijne aangelegenheden to lastig, om op
eenig spoedig antwoord to durven aan dringen : wees echter
verzekerd, dat het met hartelij ke dankbaarheid zal on tvangen worden van
Tui obsequentissimus
Van den Brink.

1) Gouden kolommen in een veelbelovenden voorhof . (P i n d a r .
Olymp . VI 1 .)
2) B a k e' s brochure over de Vertegenwoordiging der wetenechap .
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N°. 30 .

0 . G . COBET AAN R&KIIUIZEN VAN DEN BRINK .

Leyden, den . . July 1847 .
Amicissime V an den B r in k!
1k ken mij naauwelijks bewegen op mijne kamer zonder
gevaar to lopen van een paar bloempotten omver to gooijen
of eene vacs met bloemen to breken 1) . Rondom mijne pijp
A17pJv0 ;
TG-1
g 2) eene vlecht van bloemen en linten,
die het stoppers bemoeijelijkt . Onder de gevolgen van dit
afles (want ik moet kort zijn) behoort, dat ik aanstaanden
Vrijdag of Zaturdag in Brussel zal zijn, ox oTog 3) maar met
mijne zoupti
oog 4 ) ; ik most u zien en spreken en daarom
schrijf ik u . Indien gij to Brussel zijt, zal ik u mijn adres
komen brengen en wij zuflen een geruimen tijd moeten
vrijmaken en houden, om over allerlei dingen to praten ;
indien gij niet thuis zijt, schrijf mij met een woord, wear ik
u kan vinden to Luik ; dat briefje zal ik bij uwe hospita
vinden of posts restante to BrusseL 1k ga near Chaufontame en z66 near het staats-examen to Zwoile 5) . flier is
alles wel . B a k e en U e e 1 groeten u, candida anima.
Vliegend most ik u nog eene correctie vertellen uit
L ys i a s . Er staat in de oratie tegen An d o ci d e s in 't
begin tp p.ci xxl uthot
xc 'r t . &i'rw is geen
woord, dat L y s i a s gebruiken kon, en de uitdrukking xwe1 .
Er staat N .B . in al de oude codices u-ix'o-ouo-i, id est
6) .

Men laat S op ho c 1 e s nog spreken van een izg kio
cc voor &sro' 7), en bij A n t i p ho n zegt een choragus,
1) C o b e t huwde in Juli 1847 met mej . J . M. OliphantO
2) Slingert zich ale eene slang. (He s i o d, ap . Strabon . IX p . 424
de Cephiso .)
3) Niet alleen .
4) Echte vrouw .
5) Het Zwolsche staatsexamen is door B e G e n e a t e t vereeuwigd .
6) L y si as c . Andocid . § 4 . (Deze correotie behaagde Co bet
ongemeen : hij heeft hear herhaaldelijk behandeld en aanbevolen .)
7) Het fragment, vroeger ears S op ho c 1 e a toegekend, staat thane
bij Nan ck onder de adespota n . 500 ; Cob e t behandelt het : Var. Lect.
p. 9.
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in plaats van „ik vroeg ter leen"
en uitgaven ov/.Civ 1) .
era Tds

psva; E'z7rS7roraJ.c

1

v
(roOvi),

in alle codices

2) .

Tot wederziens

t.t.
C. G . C o b e t .

N° . 31 .

BAKHUIZEN VAN DEN BRINK AAN 3 . BAKE .

Hooggeleerde Heer !

Brwisel, 4 October 1847.

A.an vele teleurstellingen ben ik vooral in het laatste
jaar gewoon geworden ; maar eene der treffendste was het
mij toch, het aangekondigd bezoek van C o b e t to moeten
missen . Gij weet waarschijnlijk door hem zelven, wat onze
ontmoeting heeft verhinderd en ons wederzijds beperkt heeft
tot de wisselin g van eenige vlugtige brief] es . Hij beloofde
mij honderde(n) mededeelingen over de kritische ervaringen op zijne reizen opgedaan ; hij beloofde mij schaamrood
to waken over mijn bijgeloof aan Byzantijnsche codices ;
ik had hem vurig willen dauken voor de verkwikking, die
mij zijne fraaije oratie 3) of liever de geniale annotationes
daarachter hadden verschaft : kortom al de oude philologische
zuurdeesem raakte bij mij aan het gisten op de voorstelling,
dat ik hem zien zou . En echter, ware mijn wensch verwezenlijkt, het onderwerp van ons gesprek ware welligt
noch het Grieksch, noch de parallel tusschen
r i s t o p h anAs
es
en Plato, waarmede hij mij bedreigde, geworden . 1k hadde hem vooral de task opgedrag en, mij bij u en bij prof .
G eel to verontschuldigen, in de overtuiging dat hij u de
liefste bemiddelaar zou zijn ; ik zou hem mijn hart, mijn
1) A n t i p h . ~r . r . rap . § 11 . (Over deze emendatie heeft C o b e t
later niet gehandeld ; hij zal bespeurd hebben, dat B e k k e r hem voor was
geweest.)
2) waar dwaal ik heen ? (Theocr . II 19 .)
3) Zie hiervoor p . 264, noot 1 .
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lijden en mijne zorgen hebben blootgelegd en hem hebben
gezegd : deel eens aan prof . B a k e en prof. G e e 1 mede,
hoe ongelukkig ik ben : misschien zullen zij mij beklagen
en de traagheid mijner correspondentie noch aan ondankbaarheid noch aan ligtzinnigheid, maar aan de ware oorzaak,
aan mismoedigheid, toeschrijven .
Ik moet van hooger ophalen. Ik gevoel zoo diep de
verpligting, die ik aan u wegens uwe onbezweken en onverdiende trouw en belangstelling heb, dat ik het mij nooit
zou mogen vergeven, wanneer ik jegens u onopregt ware .
A.an de andere zijde zou het mijn gevoel van erkentelijkheid
aan u hebben gestreeld, wanneer ik u iets verheugends had
molten mededeelen, of slechts de blijken van wetenschappelijke(n) vooruitgang ten gevolge van strenge studie doer
toekomen . Helaas mijne wensch en mijne verpligting lieten
zich niet vereenigen ! Wanneer ik u bezig gehouden had,
hetzij met mijne oude Grieksche studien of met de nieuwe
historische onderzoekingen, waaraan ik mij als een daglooner
(eheu!) toewijdde, zou ik u beter behaagd, zou ik zelfs geene
on.waarheid geschreven hebben ; maar na het verzenden van
zulk een brief zou ik mij verweten hebben, dat ik u, mijner
opreg tsten vriend en meest geachten raadsman, verzwegen
had, wat meer dan P l a to, meer dan W ill e m I of M a rg a r e t h a v a n P a r m a mijn hoofd en hart vervulde . Er
kwam eene omstandigheid bij, die mij de pligt der oprechtheid zuur maakte . De heer G r o e n v a n P r i n s t e r e r
had u gevraagd naar een on gunstig gerucht, dat hem omtrent mijn g edrag in Belgie ter ooren was gekomen, volgens
het schrij ven van mijn vriend va n H e e s, waart gij welwillend genoeg daaraan geen geloof to hechten . En teregt : het gerucht was een schandelijke onverdiende faster .
Misschien had ik u van toen of in uwe gunstige meening
behooren to bevestigen ; maar ik zag er tegen op : ik wenschte,
dat anderen het voor mij deden ; want het bewijs, dat ik
niet schuldig kon zijn, zou u welligt niet minder het voorhoofd hebben doers fronsen dan eene bekentenis mijner
schuld . Op de laatste had de belofte van betersehap kunnen
volgen : het eerste zou tevens bewezen hebben, dat mijne

-- 280
dwaling, zoo zij er eene is, zedelijk onherroepelijk is . Thans
moot bet hooge woord er uit .
Ik mag haast zeg gen, van hot begin mijner ballingschap
of hadden mij still e deugden, eenvoudige vroomheid, een
rein onschuldig hart, gepaard aan eene frisch en bloeijend
ontwikkelde natuur gekluisterd . Ik m o g t niet verlieven
ik moist, ik zeide het mij dikwijls ; maar, adres aan G o e t h e s
Wahlverwandschaften, zedelijke betoogen banners niet altijd
den kleiuen daemon . Mijn liefde was ten minste goon
u Yg cxo~~ 'ovcrs~s n- dog 1) ; want nimmr was mijn hoofd
beziger dan in de eerste tijden mijner omzwerving ; dat
mijne werkzaamheid den hartstogt niet verdoofde, was wel
hot bowijs dat die stork was . Ik kon vergelijkingen makers,
en ondervond juist op hot oogenblik dat gij mij daarover
eenmaal vertrouwelijk schreeft, hoezeer hot eener vroegere
verbindtenis aan den echten grondslag mangelde . Vergeef
mij, dat ik u toen niet met moor opregtheid antwoordde
ik hield mijn geheim nog in mijn hart besloten en had
zelfs aan vrienden, die mij reader in jaren waxen, aan V an
H e e s b.v., niets van hetgeen in mij woelde medegedeeld .
Wat werkzaamheid niet vermogt, vermogt evenmin eene
tweejarige afwezigheid . Integendeel, moat aanvankelijk eon
vlasdraad was is tot eon ankertouw gegroeid, waardoor ik
aan den Belg isehen bodem vastgesj ord ligge . Vergeef mij,
dat ik onder de vole redenen, waarom ik naar Belgio terug
wenschte to koeren, die individuele reden niet opgaf, welke
hot overwigt gaf aan de overige consideration . Sedert is,
zooals gij weet, mijne vroegere verbindtenis (den Hemel zij
dank, zonder ~clat !) afgebroken . Of ik sedert in mijne liefde
golukkig geweest bon ? Innerlijk zoozeer als slechts iemand
hot zijn kon : want ik hob refiner deugd on verhevener
karakter aangetroffen, dan ik zelfs in de verliefdste dweeporij
mij had verbeeld . Uiterlijk is daarentegen eon Ilias van
plagen over mijn hoofd uitgestort . Alle rampen, die slechts
denkbaar zijn, hebben mijne verloofde getroffen : achteruitgang, sterfgevallen der baron, krankte : ik, die zelf hulp on
1) Eene aandoening van een werkeloo~ gemoed .

troost behoefde, moest helpers en troosten . En nog is hot
einde niet : op hot oogenblik is mijne dierbaarste als zonder
huisdak, aan de genade van vreemden overgeleverd . Ik
moot tot een besluit komen, dat ik zelf niet wenschelijk
acht en waarvan ik zeker ben dat hot in Holland met
schouderophalen of luide afkeuring zal vernomen worden .
Ik hob er niets tegen to stellen dan mijn : nil conscire
mihi 1) . Zoo hot in derg elijke gevallen formuliere woord
,,in de vreeze Gods" eenige beteekenis heeft, dan durf ik
zeggen, dat hot op ons aanstaand huwelijk toepasselijk
zal zijn.
Misschien is u van hetgeen ik thans mededeel reeds
iets ter ooren gekomen : V an He e s en een paar leden
mijner familie moisten alles, maar zij rnaakten er hot grootste
geheim van . Ik geloof zelfs niet, dat men hot tot dusverre
uwen zwager S a n t h a g e n s heeft medegedeeld . Dien os
heb ik hun echter niet op den tong gelegd ; integ endeel
ik vrees, dat dit strikte stilzwijgen eene onvermoedde uitkomst aan oorzaken zal doers toeschrijven, die hot voorwerp
mijner liefde onwaardig zijn . Met de verdere details der
geschiedenis mijner liefde zal u V a n H e e s, zoo gij hot
verlangt, bekend makers . Ik vrees u reeds met hot verhaal
verveeld to hebben eener hartstogt, waarover men tegenover
een ouderen in jaren altijd met zekere schaamachtigheid
spreekt, omdat eene inwendige stem ons zeg t, dat die
gewaarwording zeer na aan eene zwakheid grenst .
Inderdaad, ik moil mijzelven niet vrijpleiten, wanneer
hot u toeschijnt dat ik kinderachtiger ben dan aan mijne
thans 36 jaren voegt . Zoo hot zamenwoonen met eene frissche jonkvrouw koning D avid door de corruption van den
ouden dag geholpen heeft, ik hob de ondervinding dat de
morele invloed, welke eene refine eenvoudige maagdelijke
natuur op een helaas ! ouden zondaar oefent, nog sterker
is. Ik ben zedelijk, zooals ik dunkt mij op mijn twee of
drie-en-twintigste jaar was . De verandering in mijn gedrag,
waarover UH .G. en mijne andere ware vrienden zich zoo1)

Mij van geen kwaad bewust to zijn . (brat. Epist. I 1, 61 .)
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zeer hebben verheugd, is aan haar to danken . Zij heeft mij
voor wanhoop bewaard ; zij heeft mij tot nieuwe werkzaamheid geprikkeld ; zij heeft mij een paar deugden geleerd,
die de tegenspoeden mij niet hadden kunnen inprenten
matigheid en kuischheid . Maar dit gunstige tafereel heeft
zijne keerzijde : na vier jaren smachtens kwijn en mijmer
ik als een jongen van 22, 23 jaren . Mijn hoofd is niet
altoos over het boek, waarin ik lees, of bij het document,
dat ik copieer ; ik voel eene gejaagdheid en onrust, die
vermeerdert met iedere nieuwe zorg die het lot ons op
de schouders werpt ; de treurige omstandigheden, waarin
mijne uitverkorene verkeerde, riepen mij herhaaldelijk dagen
en weken lang nit Brussels geldverspillingen, die mijner
goede moeder to Taste kwamen, waren het gevolg van dat
heen en wedertrekken ; de oogenblikken van moedeloosheid
vermeerderen sedert het onafgebroken Teed ook het physiek gestel mijner geliefde hevig heeft 1) geschokt . 1k beschuldig mij, niet die vorderingen gemaakt to hebben, die
ik had wenschen en behooren to waken. En aan al dat
lijden is de liefde schuld,
os I y x zTaa'1,vxwv uai E g o o' ax pcs !c rr~t 2) .
Wanneer ik in de haven des huwelijks vlugt, geschiedt
het in de overtuiging, dat ik zoo niet alleen mijne uitgaven
het best zal kunnen regelen, maar ook tevens mijnen tijd
en krachten zoo zal organiseeren, dat mijne werkzaamheid
voortaan aanhoudender en vruchtbaarder zal zijn .
Mijne familie verzet zich niet tegen mijn besluit ; mijne
moeder zal hare toestemming geven ; maar beide hadden
ge wenscht, dat het mogelij k ware geweest de volvoering
van mijn voornemen nog wat uit to stellen . 1k beken
openhartig, dat ik die wensch had gedeeld en naar die
mogelijkheid heb gestreefd ; maar omstandigheden, geheel
van mijnen wil onafhankelijk en to luid sprekend om hare
beteekenis to miskennen, hebben mij tot pligt gemaakt niet
langer to aarzelen . Hoe ongunstig en onzeker mijn tegenwvoordige toestand is, weet mijn meisj e ; ik heb haar niets
1) In het handschrift staat : hebben .
2) Die mij tot op het gebeente doorgloeit .

(Theocr . III 17.)
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verzwegen, en toch die onzekerheid zelve b eeft hare begeerte versterkt, reeds nu haar lot aan hot mijne to verbinden . Zoo dit een krachtig bewijs harer genegenheid is,
hot is tevens een bewijs, hoe bitter haar haar tegenwoordige toestand valt . Zoo wij dus onzes ondanks door de
stroo .m der g ebeurtenissen worden voortgesleept, staat echter
hot voornemen bij mij vast, om hot hoofd bijeen to houden
en alle krachten in to spannen em zelf koers to houden .
1k houde dus de goede zijde van de zaak vast en doze is,
dat hot voorgenomen huwelijk mij bevrijdt van den voor
mijnen geest doodenden invloed van hot alleenn zijn, van
eon rusteloos heen en wader trekken, dat mijne gedachten
zoowel ale mijne penningen verstrooit, dat eindelijk hot
voorgenomen huwelijk mij een stag nader brengt tot jets,
,d.at ik lang gezocht heb : eene bestemming .
Welligt zijt gij zoo good u to herinneren, wat ik u
over dit punt vroeger heb geschreven . 1k verbond toen,
schoon ik hot niet zeide, aan de begeerte naar eene bestemming de perspective van mijn huwelijk ; maar ik
maakte toen, zooals hot in den regal is, hot laatste af hankelijk van de eerste . Thans dwingen mij de omstandigheden
die orde om to keeren . Toen wenschte ik, dat die bestemming mij van buiten gegev en word ; in dien zin waren alle
mijne pogingen om ondersteuning to bekomen ingerigt en
tot op heden
rusticus expecto dum defluat amnis 1).
Thans rust de verpligting op mij, mijzelven nit mijzelven
die bestemming to vinden en to geven .
1k hob lang genoeg op gunstige omstandigheden buiten
mij gerekend, om daarop hot vertrouwen to hebben verloren ; maar bij hot waken van plannen voor de toekomst
wil en kan ik de vraag niet onderdrukken, of or nog
eenige gun stige kansen voor mij overig zijn . 1k rigt die
vraag allereerst tot 1JH.G., omdat ik weet dat niemand
ijveriger geweest is om jets goods voor mij to bewerken .
De dankbaarheid mijne geheelen levees zij u daarvoor ver1) Wacht ik ale de boar totdat de rivier leegloopt . (H or a t. Epiet.
i 2, 42 .)

284
zekerd. Gij weet welke pogingen er van mijne zijde zijn
aangewend . Een gunstig, zeer gunstig schrijven van bet
Ministerie van Binnenlandsche Zaken, in July van bet voorleden jaar, maar dat mij door het verzuim van den Legatiesecretaris alhier eerst in December ter hand kwam, gaf
mij den moed om mij aan bet gouvernement met verzoek
om ondersteuning to wenden . 1k schreef aan den beer
Secretaris-generaal V oil e n h o v en, om hem to raadplegen
in welken vorm zulk eene aanvrage bet gunstigste zou
worden opgenomen . Hij heeft mij niet geantwoord noch
door anderen doen antwoorden . Sedert vernam ik, dat bij
gemeend had, dat ik bedoeld had in eenige betrekking bij
de diplomatic geplaatst to worden . Dit was echter noch
door mij geformuleerd noch bedoeld . 1k had alleen gevraagd of bij de naauwe verbindteuis, die er tusschen nabuurstaten bestaat, er bier in Belgie voor mij geese betrekkingen warm, waarin ik voor mijn vaderland en, hetgeen op
vreemden bodem een is, voor mijn gouvernement kon werkzaam zijn . Ware dit bet geval, dan wenschte ik daarin
geplaatst to worden . 1k zou dan de zelfvoldoening hebben
niet looter genadebrood to eten, en schoon ik mij verbond,
mijnen voorgenomen wetenschappelijken arbeid to voltooijen, bet gouvernement zou in zulk geval niet de budgetbeknibbelaars to vrezen hebben, die gelden, voor een wetenschappelijk doel aangewend, verkwist rekenen . Na maanden
op bet antwoord van den beer V oil e n h o v e n gewacht
to hebben, leverde ik eene uitvoerige memorie over mijne
onderzoekingen alhier bij den Minister van Binnenlandsche
Zaken in 1) ; ik voegde daarbij een brief, waarin ik verzocht
dat die memorie in handen van de heeren G roe n en D e
Jon go' mogt worden gesteld, ten einde bij de voortzetting
mijner werkzaamheden door bun advys to worden voorgelicht ; ik verzocht van den Minister zelve twee zaken
1° geldelijke ondersteuning in den vorm ; dien Z .Exc . zou goedvinden, 2° erkende en geavoueerde bescherming van mijn
gouvernement bij bet voortzetten mijner navorschingen
1) Zie deze memorie d .d . 15 Maart 1847 gedrukt :
vig.

schetsen . IV p . 16

Studien erg

285 (een ofhcieuse brief van den . Minister aan den gezant alhier
in den vorm van den brief, dies de Minister van Buitenlandsche Zaken voorleden jaar ten mijnen voordeele aan
onzen gezant bij den Duitschen Bond schreef, zou geloof
ik reeds veel hebben uitgewerkt ; een directe aanvraag bij
het Ministerie alhier waarschijnlijk nog meer) . Tot heden
ontving ik noch mededeeling van het advies der heeren
archivarissen, noch antwoord op mijne aanvrage om geldelijke ondersteuning of opentlijk geavoueerde protectie . Op
eene der drie punten had men, dunkt mij, toch kunnen
antwoorden, zelfs al werden de andere afgeslagen . In den
tusschentijd heeft mij V a n H e e s geschreven, wat hij, zoo
ik wel heb, van u vernomen had : dat ik eene som moest
specificeeren, waarmede ik ondersteund wenschte to worden .
Ik heb toes aan V a n H e e s gevraagd, of ik dit nieuwe
verzoek does moest, eer ik antwoord op het vorige had?
of ik mij aan den Koning of aan den Minister to wenden
had? eindelijk welke som hij raamde dat ik vragen kon,
zonder door eene to hooge eisch de bewilliging of to
schrikken ? Maar mijn goede V a n H e e s is niet meer zoo
vlug met de pen als vroeger : ook op die vragen beb ik
geen bepaald antwoord bekomen . Waarschijnlijk zou hij ze
toch niet beantwoord hebben, dan na raadplegi.ng me*
u. Mag ik ze dus direktelijk aan u herhalen ? Vooral is
er mij aangelegen to weten, wat het lot mijner memorie
g eworden is . De onzekerheid daaromtrent draagt ook iets
bij om mijne veerkracht to verlammen .
Ben woord over de eventuele vernieuwing mijner aanvrage in verband tot mijn huwelijk . Voor mij subjectief
bestaat er geen verband : als een „foenerator A 1 flu s" 1)
heb ik mijn budget gemaakt en berekend, dat de echte staat
mij niet meer zou kosten dan mijn vie de garcon, zoo het,
als thans, onder reizen en trekken gesleten werd. De aanvrage geschiedt dus in het tegenwoordige oogenblik niet
zoozeer om eon ruimere beurs dan thans to hebben, maar
om mijne goede moeder van de subsidies, die zij mij toe1) De woekeraar A 1 f i u s .

(Zie H o r a t, aEpod . 2 vs . 67,)

286 -denkt, to ontlasten . Al waren er geene huwelij ksplan nen
in mijn hoofd, zou ik toch de aanvrage gedaan hebben . Nu
zij er echter zijn, is bet meer dan ooit tijd, dat ik wete wat
mij to wachten staat, ten einde mij daarnaar to regelen bij
verbindingen, die ik anders her welligt zou aanknoopen .
Wat ik in mijn schrijven aan den Minister beloofde, vlijtig
to zullen zijn in bet volbrengenn mijner tank, durf ik thans
met dubbelde overtuiging verzekeren . Gehuwd zal ik rust
van bet been en weder trekken hebben, en mijne gedachten
zullen niet telkens door heterogene voorstellingen van mijne
bezigheid worden afgeleid . Aan de andere zijde vreze menn
n.iet, dat ik door mijn huwelijk minder disponibel zal worden
zoo bet gouvernement of liever deszelfs raadgevers oordeelen, dat bet wenschelijk is elders mijn arbeid to com .pleteren, ik sta ter beschikkin g . Mijne vrouw zal mij volgen
werwaarts ik ga : in huisselijkheid en zuinigheid opgevoed
kosten ontberingen haar noch minder dan mij . Zij is eene
Katholijke
en zoo bet bij geval, b .v. met den beer
G r o en, ter sprake mogt komen, zeg hem, dat ik geene de
minste poging doers zal oxn haar van belijdenis to doers
veranderen, juist omdat ik v o o r rm ij z e l v e n d e v r ij h e i d
handhave, bij de mijne to blijven .
verbonden ben ik her to Brussel omrn zoo to zeggen
aan niets, noch aan niemand, en die losheid van alles maakt
mij bet verblijf hier niet aangenaam . Ik kwam in Belgie
zonder eenige aanbeveling, minder nog dan ik in Duitschland had, waar de eene philoloog mij den anderen toekaatste . Hoe weinig ingenomenheid ik ook over bet geheel
met de Duitschers op mijne reize heb opgedaan, de kennismaking met Duitsche geleerden was mij to aangenamer,
omdat ik hunne wetenschappelijke strekking begreep, dat
de methode en voorwerpen der studien met die in Holland
overeenstemden . Zulke geestverwantschap vond ik hier in
Belgie niet . De eerste, tot wien bet lot mij voerde, was de
archivaris G a c h a r d, die mij met Fransche vriendelijkheid
ontving, d, i . met eene hoffelij kheid, die to overdreven was
om duurzame vriendschap to worden . Het is tusschen ons
zoo drok niet meer als vroeger . Ik misken allerminst
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G a c h a r d' s wezenlijke verdiensten ; zijn ijver is voorbeeldeloos, en voor iemand, die Been wetenschappelijke opleiding
genoot maar als letterzetter zijn loopbaan begon, is hetgeen
hij tot stand gebragt heeft, bewonderenswaardig . Maar zooals alle parvenus, is hij intriguant en ijdel . Hij heeft mij
eerst geexploiteerd in al, wat ik meer gezien had dan hij
of wat ik het geluk had beter to verstaan . Ik stond hem
zonder eenige terughouding ten dienste : deels omdat alie
wetenschappelijke jaloezy volstrekt aan mijn karakter vreemd
is, deels omdat ik hoopte dat hij op zijne beurt mij zou
ten dienste staan . Wat het laatste betreft : G a c h a r d
heeft van zijne zijde mij niets geweigerd wat ik vroeg ;
maar de tijd is voorbij, dat hij mij aanbood zonder dat ik
vroeg. Baron B e n tin c k heeft mij, dank zij uwer tussehenkomst, aan G a c h a r d voor eenige maanden aanbevolen ;
maar ik vrees dat de wijze, waarop hij het gedaan heeft,
voor mij niet de vruchtbaarste zal zijn . G a c h a r d heeft
jets gerept van mij to gebruiken bij onderzoekingen, die
hier het Hessisehe gouvernement verlan gde to doen . Ik
heb tegen den arbeid niets ; maar ik ken het karakter van
G a c h a r d to zeer, om juist h e m gaarne als mijn beschermer to zien optreden . Baron. B e n t i n c k zeide mij verder
opgemerkt to hebben, dat G a c h a r d zich eenigzins door
mij gekrenkt gevoelde en dat het in mijn belang was hem
een weinig to flikflooijen . Ik betuig op mijne eer niet to
weten, dat ik immer jegens hem anders dan voorkomend
geweest ben : maar dat ik hem, wanneer hij mij raadpleegde,
zooals dikwijls gebeurt, to refit wees, wanneer hij eene
Batijnsche phrase niet begreep of doorslaande blijken van
onkunde in de geschiedenis van Duitschland gaf, dat was
mijn pligt . UH.G, ken t mij beter dan ik mij zelven ; maar ik
geloof niet den naam van pedant ooit to heb ben verdiend
of jegens anderen eene andere meening dan in de meest
mogelijk beleefde vormen to hebben uitgesproken . Gij kunt
dus nit dezen trek G a chard waarderen . Hem to fiikflooijen
gaat mij moeij elij k van de hand ; want ik ben verzekerd
dat, zoo ik daarmede zijne gunst won, ik aan hem tevens
een ijverzuchtigen en bij gelegenheid zeer tyrannieken
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meester zou vinden . 19Caar juist om zijne ijdelheid is met
G a c h a r d iets aan to vangen . Voor eenige maanden heeft
hij het lintje van den Leeuw gekregen ; hij is er zeer op
gesteld, dat men in Holland een hoogen dunk van hem
hebbe, en als hij moist dat hij er in Holland dank merle
zou behalen mij voort to helpers, zou hij het op de meest
kiesche wij ze doen . Een meer of cieel aveu van het gouvernement ten mijnen voordeele, misschien eene voorspraak
van den heer G r o e n, waaruit bleek dat manners van gezag
in Holland grout belang in mij stelden, zou wonderen doen .
Want G a c h a r d is schrander genoeg om to doorzien, dat
mijne positie hier iets scheefs heeft en chat dit scheve to
danken moet zijn aan antecedenteh, waarop ik liefst niet
terugkom .
Een ander persoon, met wien ik op zeer goeden, veel
gu.ller voet ben dan met G a c h a r d, is professor B o r g n e t
to Luik 1), onbetwistbaar den besten historicus, dien Belgie
op dit oog enblik bezit . Maar al had hij den besten moil om
mij voort to helpers, hij bezit den invloed niet, dien Gachar d
heeft . Het is een ronde guile Waal van het echte bloed,
die brutale brieven aan S . A . R. 1 e D u c d e B r a ban t
drukken last en de Fransquillons en wetenschappelijke
charlatans zonder genade vervolgt . Er is mij echter veel
aan gelegen bij hem goed aangeschrevon to staan, want
om zijn eerlijk karakter en zijn .e erkende kunde geldt de
getuigenis van B o r g net zelfs bij zijne vijanden veel . Daar
ik toch van Luikenaars spreek, mag ik u wel eens herinneren, moat gij vroeger de goedheid hadt mij omtrent den
heer Grand g a g n a g e aldaar 2) to schrijven . 1k was toen
pas uit Holland geweken en ondanks uwe aansporing held
de schaamte mij terug, zonder een aanbevelingsbrief mij
tot dien heer, die in Luik vrij hooggeplaatst staat, to
wenden . Buitendien besehouwde ik toen mijn oponthoud
1) Ad . B o r g n e t, hoogleeraar in de geschiedenis to Luik (geb .
1804, oven . 1875) .
2) F . C. J . G r a n d g a g n a g e, voorzitter van het Gerechtshof to
Luik, beoefenaar der geschiedenis van het oud-Nederlandsche recht (geb .
1797, oven . 1877) .
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bier ie t s to zijn, en ik moot dus zoeken er zooveel mogelijk bekend to worden en zooveel mogelijk verbindtenissen
aan to knoopen . Nu is hot mij vooral later gobleken, dat
de beer G ran d g a g n a g e eon man van invloed is en dat
die invloed, omdat hij tot do liberate partij behoort, zeker
na do veraridering van bet Ministerie is gestegen ; hij staat
als do besto keener van bet eigenlijke ,,Wallonische Wesen"
bekend en is als zoodanig lid van do Academie, van do
Commission d'llistoiro en andere wotenschappelijke dingen .
Maar ik schroom tot hem to gaan ; ik schroom hot vooral
na reeds moor dan eon jaar in Belgie en vooral zoo dikwerf
on tang to Luik to zijn geweost . 1k neem mijne toevlugt
tot uwo scherpzinnigheid, hoe ik casu quo mijno introductie
bij hem to makon zal hebben .
IDiezelfde schroomvalligheid is mij in vole audere opzigten noodlottig . 1k hob van nature de gaaf niet, mijzelven
importantie to geven . 1k hob or ook goon hot minste refit
toe . En daarenboven :
patriae quis exul
so quoque fugit 1) P
Bitter wordt ik voor, ik erken hot, zware overtredingen
gestraft . Want ik vrees, ook wear ik bet konde, mijzelven
in hot licht to stellen, omdat ik vreze dat dan eon achtergrond aan den dag komt, die(n) ik liefst in schaduw gelaten
zag . Wilt gij 00110 proove van zulk eeno bittere ondervinding P Eon jong Duitscher, die over Middeleeuwsch
volksbijgeloof, volkslegenden en volkspoezy eenige goede
werken geschreven heeft, die bier to Brussel gevestigd eon
tijdschrift nit gaf, dat ter bevordering van verbroedering
tusschen Duitsche, Vlaamscho en Hollandsche letterkunde
strekken moost, Dr . Wolff 2), werkte nevens mij in bet
1) Geen balling, uit bet vaderland ontvlucht, ken ook zichzelven
ontyluchten . (brat . Odar . II 16, 19 .)
2) J . W . W . Wolf (gob . 1817, oven . 1855), die van 1842-1846 in
Belgie en Nederland verschillende werken in bet bollandsch over folklore
uitgaf, bevorderaar der Vlaamsche beweging, sedert 1847 to Darmstadt .
Het bier bedoelde tijdsehrift heette Wodana, Museum van Ned . Oudheidsk.
(Gent 1843 .)
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archief. Ret gesprek komt van Hollandsche literatuur op
Jufvrouw T o 1155 a i n t en hij vertelt mij, dat hij van hear
eenige novellen voor Duitsehe jaarboekjes had vertaald en
nog met hear in briefwisseling was . Al voortsprekende
wendt hij zich tot mij met de vraag, of Jufvr . T o u s s a i n t
niet getrouwd was? En op mijne ontkenning antwoordt
hij : „Ik meende toch voorzeker van S err u r e to Gent to
hebben gehoord, dat zij met den redacteur van de Gids (s i c)
geengageerd was ." Ik weet niet meer wet ik repliceerde,
maar wel dat ik voor goed noch goud gewenscht had, dat
hij had kunnen lezen wet in mijn binnenste omging .
Zulke dingen zijn afschrikkend ; ik zou b .v . wel met
prof. A h r e n s 1) kennis willen makers ; maar ik vrees, dat
hij zich den naam zou herinneren van wie eens voor den
Leidschen katheder als zijn mededinger was gedoodverwd .
En den waren er explicatien noodig, die mij pijn zouden
doers .
Een Coeval bragt mij met Will e m s 2) in aanraking,
die mij dadelijk met opgetogenheid ontving, neen opzocht ;
want nit mij zelven zou ik bet hem niet gedaan hebben .
Hij zelf was overigens wel een man van een achtenswaardig
karakter ; maar uit innige antipathie zou ik mij zelven
liefst vreemd gehouden hebben aan de Vlaamsche partij,
waarvan hij bet hoofd was . Overigens heeft ons de tijd tot
nadere kennismaking ontbroken . Weinige weken nadat hij
mij dringend bij zich to Gent had genoodigd, overleed hij
en eene algemeene rouw huldigde hem bij zijn overlijden .
voor klassieke studie is bet bier de bodem niet en
mijne liefde daarvoor vindt noch sympathie noch voedsel .
In Oostenrijk is bet niet to verwonderen, dat alles traag
gaat ; bet was mij dus n.aauwelijks eene teleurstelling, dat
ik den weergevonden B a b r i u s 3) aldaar niet op de biblio1) H . A h r e n s (geb . 1808, oven . 1874), sedert 1839 hoogleeraar in
de philosophic to Brussel, bedankte voor benoemingen to Utrecht (1843)
en to Leiden (1845) . In de Leidsche vacature werd S t u f f k e n ten slotte
benoemd : zie boven p . 434, noot 2 .
2) J . F . Will e m s : zie hiervoor p . 29, noot 2 .
3) De Fabelen van B a b r i u s waren door den Griek M i n a s op den
berg Athos in een perkamenten handschrift ontdekt en in 1844 voor bet
eerst door B o i s s o n a d e uitgegeven .
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theek vond . Waarschijnlijk moest hij nog de censuur passeren . Maar tot op heden heeft de Baron R e i f f e n b e r g 1)
(een kwakzalver zonder wederga) hem op de Brusseler
bibliotheek nog geene plaats ingeruimd . Verbeeld u dus,
dat ik B a b r i u s nog niet g e z i e n heb, maar ken tevens
de Belgisehe philologie : ex ungue leonem 2) ! Voor de beste
Graeci gelden her de Inspecteur des etudes B e rn ar d 3) en
eon Duitsche professor B o c k 4), die bij den Pruissischen
gezant voorleden winter voorlezingen held over
het
Corpus Byzantinorum ! Maar dente] Eden roem hebben R o u 1 e z
to Gent 5) en B a g u e t to Leuven 6) . Van den eersten had
ik zeer etagere gedachten om zijne uitgave van Ptolemaeus
Hephaestionis 7) ; later heeft hij zich bitter aan de kaak gesteld, toenn hij bij eon jury-examen in plaats van een fragment nit eon Grieksch auteur op to geven, den candidaat
Grieksch van zijnn eigen maaksel voorlegde, dat van lompe
fouten wemelde . En B a g u e t heb ik voor zes jaren eens
bezocht . De uitgever van C h r y s i p p u s en D i o C hr ys o s tom u s moist toen niet zeker, of de Placita philosophorum
van den Pseudo-P 1 u t a r c h u s gedrukt waren of niet !! De
verklaring van hot raadsel is mij toen daarm .ede gegeven,
dat B a gu e t n .iet anders gedaan had dan de collectanea van
zijnen leermeester B e c k e r 8) naar de drukpers to zenden .
Als dus B e r n a r d en . B o c k niet zwaarder wegen, dan
geloof ik tot mijne eigene verbazing, dat ik mij de kleine
1) F . A . F . T, d e R e i f f e n berg (geb . 1'795, overt . 1850), hoogleeraar
to Leuven, later bibliothecaris der Koninklijke bibliotheek to Brussel .
2) Herken den leeuw aan zijnen klauw .
3) Phil . Bernard, inspecteur van het Middelbaar onderwijs (geb .
1797, overt . 1853) .
4) C . P . B . B o e k, later hoogleeraar to Freiburg, archeoloog (geb .
1804, oven. 1870).
5) J . E. G . R o u 1 e z, hoogleeraar to Gent, Latinist (geb . 1806,
oven . 1878) .
6) F . N . J. G . B a g u e t, hoogleeraar to Leuven, Latinist (geb .1801,
oven . 1867) .
7) Ptolemaeus Hephaestionis f. Chennus leefde in den tijd der
Antonijnen . P h o t i u s gaf excerpten uit zijne onbetrouwbare zzflhi iso pL
(Nieuwe gesehiedenis) . De uitgave van R o u 1 e z verscheen to Aken in 1834 .
8) Denkelijk W . A . B . B e eke r, hoogleeraar to Leipzig (oven . 1846) .
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ijdelheid veroorloven kan het best in Belgie Grieksch to
verstaan. Hoe het zij, verbinding met die mannen wenschte
ik wel, maar ik schuw de vraag : waarom last gij uwe
kundigheden her niet gelden?
In waarheid, mijn geest om niet to verstompen heeft
behoefte aan meer wrijving dan mij her tot dusverre to
beurt viel ; mijn belaug vordert bovendien, dat ik mij niet
to zeer schuil houde ; maar helaas ! een bezwaard gewetenn
is mijn ergste vijand, en dat spook staat voor elke deur,
waar ik aankloppen wil . Wil men mij, heb ik dikwijls bij
mij zelven geroepen, in Holland niet een handje helpen om
over den drempel to geraken ? Ik geloof dat ik voor u,
die mij eene zoo vaderlij ke geneg enheid toedraagt, die verzuchting niet to vergeefs zal hebben geslaakt . De een
mijner vrienden en begunstigers kept dezen, de ander genen
in Belgie ; zoo ieder tot de zijne mij eene schriftelijke aanbeveling of op andere wijze toegang verschafte, zou ik zelf
mijnen weg wel vinden, en misschien eindelijk een hart,
dat mij vertrouwen genoeg inboezemt om door eene
volkomene biecht mijn gemoed to ontlasten . Hoe meer
onderhandsche aanbeveling hoe beter : n.aar omstandigheden
zal ik er gebruik van waken . Vraagt men mij namen van
persoonen : Gachard, Reiffenberg, Grandgagnage,
prof. Serrure to Gent'), A.ltmeyer 2), A.hrens, Bock
alhier, ziedaar eenige . Misschien weten mijne vrienden in
Holland nieer en betere . Door die betrekkingen hoop ik
werk en door werk brood to vinden . "Epyov ova~v i~'oS 3), de
oude Hesiodische spreuk, neem ik tot mijne leuze . Wat ik
wilde ? vroeg mij de baron B e n t i n c k, toen ik hem over
mijne aangelegenheden sprak, en ik heb hem geantwoord,
dat ik niets zou afslaan wat mij aangeboden werd en waartoe ik mijzelven eenigermate bekwaam kende.
Het spreekt echter wel van zelven, dat ik aan den
1) C . P. S e r r u r e, hoogleeraar to Gent, uitgever van Middelnederlandsche handschriften en penningkundige (geb . 1805, oven . 1872).

2) J . J . Alt m e y e r, hoogleeraar to Brussel, historicus (geb . 1804,

oven . 1877).

3) In het werk is gems schande . (H e s i o d. Op, et D, vs . 311 .)
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eenen arbeid boven den anderen de voorkeuze g eef. De
liefste is mij 1 0. die welke mij het engst met mijn vaderland
en de manners van de wetenschap daar in verbinding houdt .
Het is daarom, dat ik nog eens aandring op eenige inlichting omtrent mijne memorie . In de tweede plaats is mij
die arbeid het liefste, welke de meeste inspanning van geest
vordert en den geest het meest ontwikkelt . In den derden
rang zou ik gaarne den arbeid stellen, die het meeste eer
oplevert, omdat ik gaarne blijf gelooven dat de eer een
kapitaal voor de toekomst is . Maar ik vrees dat dit zoete
geloof eene begoocheling is, en ik word ondanks mijzelven
gedwongen in den derden rang den arbeid to plaatsen, waaraan het meeste geldelijke voordeel verbonden is . Bavavccv ; S 1) !
niet waar ? Ik doe mij zelven het verwij t en het bran dt mij
gloeijend op het hart . Maar dit echter zij ter mijner verontschuldiging gezegd, dat ik vooreerst geen arbeid zou
willen die ik niet g o e d zou kunnen volbrengen, omdat
het mij daartoe hetzij aan voorbereiding, hetzij aan zin,
hetzij aan roeping mogt falen .
Ik ben aan het einde van het eerste halfvel schrifts
en ik schaam mij, u over niets dan over mijzelven en wel
over mijne meest materiele belangen to hebben geschreven .
Ik heb mijn hart gelucht door het uit to storten in den
boezem eens zoo achtenswaardigen en tevens zoo belangeloozen vriends als UH .G. ; . maar de overtuiging pijnigt mij,
dat ik daardoor de pligt der dankbaarheid jegens een zoo
goeden leermeester, jegens een zoo uitmuntend voorbeeld
als UH .G. heb verzaakt . Gij waart het, die mijne liefde
voor studie leiddet, koesterdet, bevestigdet, en als loon voor
dit alles ontvangt (gij) van mij jammerklagten, die in mijn
persoon eene wederlegging zijn van het : rebus adversis
solatium praebent 2). Ik had het in betere dagen tot de
idealen mijns levees gemaakt, dat mijne vorderingen in
wetenschap geevenredigd zouden zijn aan mijne vorderingin levensgeluk ; dat ik in den dienst der wetenschap mijnen
vrede, mijnen zegen zou vinden, en thane, door den keer
1)
2)

Ploertig

In tegenepoed geven zij troost .

(C i c e r . pr . Arch . poeta . 7, 16 .)

-- 294 --der omstandigheden, door mijne schuld, helaas, ontheilig
ik de goddelijke door haar ten dienste to makers van mijne
tijdelijke belangen ! De strijd, die daardoor in mijn binnenste
ontstaat, behoort tot de pijnlijkste gewaarwordingen, vooral
wanneer ik dien voor u m oet blootlegg en, die liberale
wetenschap en liefde tot de wetenschap om haar zelver
wille door leer en voorbeeld prediktet . Vergeef het mij,
uwen leerlin g van wien gij zoovele verwachting hadt, indien hij die verwachting bedrogen heeft : vergeef het mij,
em mijns lijden, om mijns berouws wille . Zoo er een enkele
straal van een beter dageraad voor mij schemerde, zou ik
mij herstellen en zijn, wat ik in vroegere dagen niet genoeg
was . Nu reeds zie ik in de nieuwe phase mijns levees, de
verpligting tot verdubbelde werkzaamheid, en zij ook eenigerYnate magister artis ingenique largitor Venter 1), zoodra ik
met mijne rust mijne energie heb wedergevonden, zal ik
dier schoole ontloopen .
Gij verlangt misschien iets van mijne studien to weten
ik zal u zeggen, dat ik mijne historische studien met zooveel ijver als een gebroken geest en zorgen voor mijzelven
en anderen toelieten, heb voortgezet . Dikwijls echter heb
ik mij over het geniis van boeken beklaagd, welke ik noodig
had, vooral over de onbekendheid met hetgeen in Holland
dikwijls in regtstreeks(ch) verband met mijne navorschingen
verscheen. Het is een der punters, waarop ik in mijne
memorie vooral heb gedrukt . Het is ongeloofelijk, hoe groot
eene kloove alle wetenschappelijke verkeer tusschen Holland
en Belgie verbiedt, en hoe geheel de vroegere verwantschap
vergeten is . Boeken, door mij herhaaldelijk aan boekverkoopers her opgegeven, zijn mij nog niet geworden en zelfs
de Europesche boekhandel van. J oh . M ti 11 e r schijnt her
niet de minste verbinding to hebben, em mij au courant to
houden van wat mij onontbeerlijk is . Het meeste komt mij
nog ter hand door de redactie van de Gids ; maar a titre
onereux . En wat ik op deze wijze ontvang, is joist niet
wat het mij het meest opvrolijkt . Het zijn b.v. de tallooze
1)

De honger is de bron ook van iederen wetenschappelijken arbeid .

(P e r s i i Prolog . vs. 10.)
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schriften over de Opzoomer-Oosterzee-Scholtensche quaestie 1) . 1k heb op mij genomen er mijn woord over
to zeggen : ik zal het gestand doen, maar ik doe het met
weerzin . 1k zou van nature alle sympathie voor 0 p z o om e r hebben, omdat hij tot mijne academische tijdgenooten
behoort, omdat hij jong en vurig is, omdat hij de zaak der
wijsbegeerte in ons land zich heeft aangetrokken, omdat
hij vooruitgang in zijne banier heeft geschreven . 1k zou
hem verge ven hebben., dat ik zijne wij ze van zien niet voor
de regte en zijne wijsbegeerte niet voor de beste houde ;
maar wat ik hem niet vergeven kan, wat zelfs, zoo dikwijls
ik jets van hem lees, mijne animositeit meer opwekt dan
de kalmte van een gezond oordeel veroorlooft, is zijne
gem e e n e, allergemeenste wijze van krijgvoeren, en het
volslagen gebrek aan humaniteit, dat in zijn schrijven doorstraalt . 1k houd nog wel van theologanten, maar in het
geheel niet van domineer, qua tales ; en toch wanneer men
een domine met een boerenklomp in het aang ezicht ~laat,
zal ik voor hem partij semen, omdat zulk een handelwijze
mijn gevoel van humaniteit grievend beleedigt . Welk een
toon van dies Op zoomer! Wanneer 00sterzee klaagt,
dat hij van hem woorden aanhaalt, die hij niet heeft laten
drukken, dan antwoordt de onbeschofte vlegel : dat woorden
bij eene predikatie uitgesproken communis juris zijn, alsof er
geene vergrij pen tegen de humaniteit bestonden, die niet in
het wetboek geschreven staan ! Mij dunkt, uw welbekende
vriend T(h o r beck e) zou in staat zijn een dergelijk antwoord
to geven, en misschien is 0 p z o o m e r xaxov xopaxos xaxov
cvov 2 ) . En welk een stijl ! Ads de stijl de mensch is en de
Ouden ons de leer prediken oratorem virum bonum etc . 3),
dan moet zeker de redekunst ons leeren, hoe wij van ons
de voorstelling to geven hebben, dat wij g o e d zijn . Maar
welke voorstelling geeft ons 0 p z o o m e r in 's hemels naam
van zich zelven ? Telkens verontschuldigt hij zich, dat hij
geene complimenten maakt ; en dan seder verzekert hij, dat
1)
2)
3)

Zie hiervoor p . 264 'dg .
Het jong van een leelijken raaf .
Dat een redenaar een braaf man moet zijn, enz .

zijn lezer geene geestigheid bij hem most zoeken of schoonheid van stijl, die bet tegenwoordig onderwerp niet toelaat .
Alsof bet niet van ells tijden her de verontschuldiging
van ells bekkesnijders geweest zij, dat zij rondborstige lieden
zijn, die warm worden voor hunne waarheid en daaraan de
vormen opofferen ! Alsof O p z o o m e r erg ens g eestig was
geweest zonder grof to zijn ! En wet de schoonheid van zijn
stijl betreft, vergeef mij dat ik openhartig ben : ik heb wel
eens gedroomd, dat wanneer. zich zekere wenschen hadden
verwezen .lijkt, ik de roeping had de wijsbegeerte in een
Nederlandsch gewaad to kleeden ; dat die poging moest
uitgaan van grondige studie onzer teal, van bet schiften
der begrippen daarin, zoo als P r o d i c u s bet met de Grieksche teal deed, eindelij k van bet proeven of onze woordvormen niet to verdunnen waren tot de uitdrukking van
abstracts gedachten . Dit ideaal, dat ik mij zelven had geschetst, heeft O p z o o m e r niet verwezenlijkt . De Nederlandsche teal is dunkt mij door hem nog niet in bet minste
verrijkt geworden (Br ill b.v. in zijne wijsgeerige essais
toonde daartoe veel meer aanleg) ; germanismen zijn ontweken, maar vrij wet beeldspraak daarvoor in de pleats
gesteld. Ik geloof niet, dat men in onze teal van beeldspraak
zich onthouden ken : beeldrijkheid ligt in bet karakter
onzer teal . ; maar onze beelden zijn ontleend van scherp
afgeteekende en zeer praktische voorwerpen, van wet in
ons huffs is en ons dagelijks omgeeft ; de beeldspraak daarentegen van O p z o o m e r is eens poetische en bij grooten
klank heeft de poezy wein.ig eigenaardig karakter . Van
dear bolt O p z o o m e r op zijn beeldspraak voort, wordt
onjuist en onduidelijk, en bij heeft groot onregt zijne lezers
to beschuldigen, wanneer zij zijne declamatie verkeerd verstaan hebben . Om zich nit de dorheid der wijsgeerige
dialektiek to redden, neemt bij tot declamatie zijne toevlugt ;
want wet is zijne oratie, wet is b .v . bet begin van zijn
boek over De leer van God volgens Krause 1) anders ?
Ik west niet wet bet is, maar alles mishaagt mij in
1)

O p z o o m e r, De leerr van God bij Schelling, Hegel en Krause .

I . Leiden 1846.

Op z o o m e r . Als hij over P1 at o redeneert en diens leer
omtrent hot doel der goddelijke straffen ontwikkelt, dan
baseert (hij) zich op een ter loops voorkomende plaats in de
Republielc en denkt niet, dat de theorie veel ontwikkelder
in den Gorgias to lezen staat, en nog elders in de Loges
tot hot -poouov 1 ) zijner wetten behoort . Als hij P1 a to' s
mooning omtrent hot verband tusschen de zedelijkheid des
menschen en zijne kennis en denkbeelden van God ontwikkelt, vergeet hij niets dan - den geheelen Euthyphro .
En zoo gaat hot, want hij praat over alles, zoo dikwijls hij
buiten hot gebied van ziju onderzoek treedt . 1k weet niets
misselijkers dan zijn betoog in de Wederlegging der beschuldigingen van &holten, ten betooge dat hot anthropomorphisme niet van ouden datum, maar cone verbastering
van hot Heidendom is . Heft dan de oudste oorkonde niet :
God schiep den mensch naar zijn beeld? Leeren ons niet
alle tradition omtrent wetgevers als Zo r o as t e r en anderen,
dat zij de verbasterde overblijfselen van een vroegeren
godsdienst, waarin hot anthropomorphisme aanwezig was,
hebben hervormd? En is in hot algemeen anthropomorphisme een zoo lage trap van godsdienstige besehaving?
Als Op z o o m e r den os en de krokodil cler Egyptenaren
pleizieriger vindt dan den Zeus van Phi di a s, is hot mij
wel : Ore u z e r en de Symbolici hebben ook M i t hr as en
den phallus en Z e u s S a b a z i u s en al dat Phrygisch KleinAziatisch gebroedsel liever ; ik voor mij bon van de leer
van S c h ill e r en G o e t h e ; ik voor mij geloof, dat hot
anthropomorphisme heerlijke scheppingen in de poezy geleverd en heerlijke harmonic in hot dagelijksch leven en
drijven der Grieken heeft to voorschijn geroepen .
Gij denkt misschien, ilooggeleerde .leer ! dat bijzaken
en uiterlijke vormen mij zoo tegen Op z o o m e r hebben
verbitterd, en zegt mij dat hot onregtvaardig zou zijn
daarom zijne theologie en philosophic to veroordeelen . Maar
ook in doze beide opzigten bon ik zijn verklaarde tegenstander . In de theologie heeft (hij) mj op mijn zeer getrapt
1)

Inleiding.
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wiens aanbidder ik langen tijd geweest ben . En zoo 0 pz o o m e r misschien S c h l e i e r m a c h e r gelezen heeft, bestudeerd en begrepen heeft hij hem zeker niet . Ik wenschte,
dat ik het laatste ook met voile overtuiging van 0 p z o om e r s tegenstanders kon zeggen ; maar naar mij n inzien is
het hoog noodig, het systeem van den grooten Berlijnschen
meester eens beter in het licht to stellen, om aan alle
onregtvaardige aanvallen zoowel als aan onj uiste verdedigingen een einde to maken . In de philosophic
maar dit
zou mij to verre voeren . Slechts dit weinige . Ik kan mij
met O p z o o m e r s philosophic niet vereenigen, omdat hij
alle weten eerst in en door het denken last worden . Het
weten is volgens mij in het zijn, en van het zijn is het
denken eene der vele vormen . Er kleeft aan O p z o o m e r s
voorstelling een Heg elsche zuurdeesem ; maar bij dezen is
de vergodin g van het denken consequent, omdat het eeuwig
denkende zich zelven steeds als gedachte opheft en nimmer
buiten zijne eenheid des denkens treedt . O p z o o m e r
neemt teregt een z ij n buiten het denken aan : een vorm
van God die natuur is, analoog met een vorm die geest is .
Zoo beiden al elkander doordringen
gij ziet, ik ben voor
het Krausisch pantheIsme niet zoo bang als de domineer
dan volgt er nit, dat er in elk gegeven oogenblik eene
natuur, of wilt gij eene stoffe, is die zich bewust wordt, dus
een weten, waarmede het denken aanvangt en dat dus niet
nit het denken ontstaat, maar aan het denken zelf de wet
schrij ft . Op deze wij ze wordt God, niet gelij k O p z o o m e r
wil, in het denken gevonden : dit is een gedachte God,
die niet anders dan een beeld is, maar i s o n m i d d e 1 ij k
en o o r s pro n k e l ij k
ik versta de onderscheiding van
Opzoomer en den jongeren Fichte niet
in en met
het d e n ken, d, i, in het bewustzijn voor het denken . Met
andere woorden : zoo God, gelijk O p z o o m e r wil en to
regt aanneemt, i n de natuur is, dan is hij (dat volgt uit
het begrip van God) daarin al en geheel God, en dus daarin
zichzelven om zoo to spreken tot denkenden geest verheffend
in ieder oo~enblik des bewustziins .
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Maar ik verveel u, en tot eene wijsgeerige ontwikkeling last doze brief goon plaats over . Gij ziet er nit, dat
ik, indien ik aan de verpligting mij door den Gids opgelegd,
wil voldoen, mij tegen O p z o o m e r zal moeten aangorden .
Dit flu is riot pleizierig, ten eersten omdat de strij d tot
dusverre zoo inhumaan met stokken en steenen gevoerd is,
wapens die ik riot versta to hanteeren ; ten tweeden omdat
ik als partij gang er aan de zij de verschij n van eene partij,
die waarlijk uit sympathie riot de mijne is . Met bet
Christendom b.v . heb ik veel moor op dan 0 p z o o m e r ;
maar wanneer ik dat luide zeg, zullen sommigen glimlachen
en bet er voor houden, dat B a k h u i z e n zijne fortuin
zoekt door t ran s i ge r en! En voor den naam daarvan ben
1k zoo bang als voor den dood : want ik heb to veel wetenschappelij k g eweten, om die rol, wanneer bet een rol ware,
tot bet uiterste toe to spelen . Ik zie wel dat bet weer als
altoos voor mij de beste en eerlijkste politiek zal zijn, bet
met niemand geheel eons to zijn .
Maar om nu jets goods to leveren, jets wezenlijks bij
to dragon tot beslissing van den strijd, ben 1k daartoe in
staat ? Ik weet bet n jet ; maar 1k weet zeker, dat ik bet
riot ben midden order gedurige zorgen, order herbaald
afg ebrokene werkzaamheid . Ik moot de rust hebben, die
een onherroepelijk besluit geeft ; 1k moot een veertien dagen,
drie woken, stille winteravonden aan de bedaarde kalme
nuchtere uitwerking dier quaestien wijden. En ziedaar voor
u opgelost, waarom 1k, schoon ik mij dagelijks met de
kwestie heb bezig gehouden en op de mij toegezonden
booker marginale annotation bij de vleet gemaakt heb,
riots ordelij ks en geleidelijks, dat mij zelven bevredigen zou,
heb kunnen stellen .
En nu mijne Griekscbe studies ? Gij zoudt mij hierin
eenige acbterlijkheid vergeven, indien gij moist hoe onvruchtbaar bier de bodem is . Ik hob veel in P 1 a t o gelezen
en mij veel met P 1 a t o opgebeurd, maar aan een geregelde
commentatie heb ik niet kunnen denken . Mijne Rhetorica
van Dionysius Halicarnassensis, waarvoor 1k, to
Wolfenbuttel vooral, onschatbare subsidies (zoo C o b e t
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Slechts heb ik mij in tusschenuren bezig gehouden met de
Rhetorica van A r i s t o t el e s to lezen en to bestuderen . I aar
C o b e t heeft mij uitgenoodigd hem over Grieksche zaken
to schrijven, en ik zal aan die uitnoodiging voldoen, zoodra
ik ook wat moor rust heb . 1k stel hoogen prijs op zijne
raadgevingen en inlichtingen, dubbeld na de lezing zijner
bewonderenswaardige oratie . Hot is een meesterstuk om
voor to knielen ! Hot kwam mij ter handen op een oogenblik, dat ik convalescent was van de m a z e 1 en, die bij al
mijne andere rampen hare plagerij kwamen voegen ; ik was
zeer zwak en neergedrukt, maar C o b e t s oratie heeft mij
de working eener kracbtige bouillon gedaan . Welk een
schat van meesterlijke en zekere conjectures, waarvan
H o m e r u s zelfs niet vrijloopt met C o b e t s elegant i z
xvavo rpwipovs ! En dan zijne heerlijke en eenvoudige emendatie bij S t o b a e us : ov aE - 7rorEw voor oU~~?ro'rE ! En dan zijne
aanvulling in hot fragment van P h i l o d e m u s `fig 'Arr~ra~ia
Enn zijne fraaije ontdekking van ova
ycai '1~xo axw
wupaTS~S !

met den indicatief achter

cvCpsv ov

etc. !

Zonder hem had ik

reeds dat lelijke a cov aiavbr~N a uitgeworpen ; maar ik had mij wel voor hot hoofd willen
slaan, omdat ik bij herhaalde lezingen in den Gorgias
hot ondragelijke j i~cEpocaev had geslikt zonder een zuur
gezicht to zetten 1)
Al was hot daarom alleen en niet nit dankbaarheid
voor zijne hartelijke deelneming in mijn lot bij zijn voorgenomen bezoek, zal ik C o b e t spoedig schrijven ; maar
hot moot een brief zijn, zooals hij er een van mij wenscht .
1k begeer veel van hem to weten en veel van hem to leeren .
Wanneer er uit de Leidsche school emendation tot mij
komen, is hot mij als hoorde ik de oude zweep weder
klappen ; ik desk mij in gelukkiger dagen terug en mijne
ambitie wordt weldadig geprikkeld om met nieuwe lust
mijne Grieken to doorlezen . Da,arom, Hooggeleerde Heer !
bij P 1 a t o in Repubhca

To

1) De bedoelde plaatsen staan : scvavo'rpwipovs, p . 150, --- ov aEo n 6rEw
p. 61, --- ws 'A T1Z LZ71q p .102, -- WQ)ET~ov p . 101, -- r Lov To a~avo~Nca
;~ vs~ pov( I p, 141 .
p . 138,

- 30 1 wanneer gij zoo weiwillend zijt mijnen brief to beantwoorden,
onthoud mj zulke mededeelingen niet . Hoe staat (het) met
uwen Apsines? hoe met Cobets AthenaeusP met Pluyg e r s Scholia Vemeta 1) P Prof. U e e 15 Phoenissae heb ik her
nog niet to zien gekregen ; maar ik hoop dat, wanneer na
de vacantie de bibliotheek her geopend wordt, ik het boek
zal to zien krijgeia . 1k stel er veel belang in, temeer omdat het boek mij bijna spijt als een strijdschrift tegen den
ouden 111 e r m a n n : niet omdat deze het niet verdiend heeft
voor zijne zonde aan de nagedachtenis van V a 1 c k e n a e r
to boeten ; maar omdat H e r m a n n persoonlijk zulk een
beminnenswaardige grijsaard is en omdat de Duitsche phulologen uit zijne school, IRitschl, Bergk, Schneidewin,
S cli n e i d e r zulke opregte vrienden der Leidsche phulologie
bleken to zijn 2) ! Maar het is een boek van prof . U e e 1, en
daarachter staan de scholia op En rip i d e s van Co b e
en dat is genoeg om mijne verwachting ten hoogste to
spannen.
Nu is het toch waarlijk tijd dezen brief to besluiten,
waarin zooveel staat dat mij onaangenaam is . Een volgende
brief zal beter zijn . Dezen schreef ik in de voor mij zoo
troostrijke overtuiging, dat gij steeds in mij eene waarlijk
vader1jke belangstelling hebt getoond . Deel prof. U eel
veel, of zoo gij wilt alles, uit mijnen brief mede ; verzeker
hem van mjne hoogachting, van mijne duurzame geheclitheid, al heeft zich die om dezelfde redenen als aan u, aan
hem schaarsch in woorden genit. Ben kleine lichtstraal van
voorspoed en alles zal beter gaan!
1k lieb het naauwelijks aan u verdiend, maar toch bid
1k om een vriendelijk antwoord . Met innige hoogachting,
met duurzame dankbaarheid blijve ik, Hooggeleerde Heer!
Tui obsequentissimus
R . C . Bakhuizen van den Brink .
1) Be A p si n e s van B a k e is in 1849 to Oxford verschenen . Be
Athenaeus van Cobet en de Schoiia TTeneta van Pinygers zijn
nooit voltooid .
2) Vgl, hiervoor p . 267 .
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BAKHUIZEN VAN DEN RINK AAN J . BAKE .

.Brrussel, 18 November 1847.
Hooggeleerde Heer !
Reeds lang zit ik met de pen in de hand, zonder to
weten wat in uw jongste schrijven het meest mijne opregte
dankbaarheid opwekt . De welwilleudheid, waarmede gij mijn
langdurig stilzwijgen vergeeft, de werkzame ijver, waarmede
gij mijne belangen behartigt, de goede en welgemeende
raad mij gegeven, de verzekering dat uwe hooggewaardeerde
vriendschap mij nimmer zal ontbreken, alles heeft evenzeer
op mijne erkentelijkheid aanspraak . Maar vergeef den bijnabruidegom zijne opregtheid . Van alles verheugde hem het
meest de „beraden goedkeuring" van u en prof . G e e 1 op
mijn genomen besluit . Eer het bij mij zelven gevestigd was
heeft het mij strijd gekost, en nadat het genomen was, heb
ik (het) met alle wapenen tegen anderen moeten verdedigen .
Eigentlijk bestond er voor mij slechts en wapen : de zedelijke verpligting, waarin ik mij beyond ten opzigte eener
deugdzame, trouwe, liefdevolle vriendin, die tevens eene
verlatene weze was . Eene ondergeschikte drangrede was
gelegen in de behoefte, die ik gevoelde eindelijk uit de
slingeringen der onzekerheid, nit de angsten en verlangens,
de zorgen en hartstogten eener innige diepgaande liefde to
geraken . A p h r 0 d i t e, de barenstillende, roep ik aan, om
eerlang die rust en kalmte to vinden, welke voor mijne
studie en mijne verdere geestontwikkeling onmisbaar geworden is . Dat gij en prof. G eel mijnen toestand begrepen
en mijne beslissing goed geheten hebt, heeft mij een weldadig vertrouwen in mijzelven geschonken . Die goedkeuring
is mij van dubbelde waarde, omdat ik zeker in het vaderland nog een tijd lang zal to kampen hebben met vooroordeelen en onverdiende vermoedens, die zich aan mijn
onverwacht huwelijk zullen hechten . Ik verlaat thans dit
onderwerp na bijvoeging alleen van het berigt : dat aanstaande(n) Zondag to Luik mijne eerste afkondiging zal
plaats hebben .
A l had zich uw raad ten opzigte der regeling mijnen

inkomsten niet daardoor aanbevolen, dat het een uitvloeisel
uwen welwillendheid jegens mij was, dan had ik dien omhelsd op grond der uitvoerige uiteenzetting, waarmede gij
dien hebt aangedrongen . 1k heb mijner moeder mijne
wensch to kennen gegeven op de eenige wij ze die mij
mogelijk scheen, door aan V an He e s de bevordering der
zaak op to dragen . Mijne goede moeder is namelijk zeer
zwak van gezicht . Zij kan niet meer zien to schrijven en
naauwelijks to lezen . Alles moet haar door anderen worden
medegedeeld, en wat mijne zaken betreft, ziju die anderen
V a n H e e s en mijn neef de notaris S ant h a g e n s . 1k
achtte den eersten verkiesselijk om redenen, die ik, g e h e e 1
onder ons gebleven en gezwegen, u ga ontwikkelen .
Mijne seven S a n t h a g e n s, uw zwager en de notaris,
bezitten vele goede hoedanigheden, maar tusschen beide
heeft meermalen een kleine animositeit en nu en dan
botsing plaats gevonden, ten oorzake van den invloed die(n)
beide in familieaangelegenheden oefenden . 1k haast mij er
maar ook dit zij gezwegen,
dat zoowel
bij to voegen,
mama als ik meer vertrouwenn in de e d e 1 m o e d i g h e i d van
uwen zwager dan in die van zijnen broeder hadden . Maar
de notaris was eenigermate de proteg~ van mijnen vader,
en men hecht zich aan wien men beschermt . Zoo is h.et
gebeurd, dat na het overlijden des braves mans het beheer
omen zaken geheel aan den notaris wend opgedragen, deels
omdat mijn vader zelf hem daarin reeds had ingewijd, deels
om een eigenhandig schrijven na mijns vaders dood gevonden, waarin hij die(n) wensch aan mijne moeder had to
kennen gegeven . 1k weet niet, in hoeverre mijn neef J a n
reeds vroeger met zijnen broeder over een dergelijken voorslag als den uwen mag gesproken hebben . Zoo hij het
niet gedaan heeft, is er veel diplomatic noodig, om dien
voorslag bij manna aan to dringen, zonder de gevoeligheid
van den notaris op to wekken. Een strijd tusschen de
broeders zou voor hen onaangenaam, voor mama en voor
mij heilloos zijn . 1k heb dus de task der onderhandeling
aan het overleg van V a n H e e s opgedragen : ik heb hem
verzocht voorloopig uwen zwager daarover to spreken, en
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hem mijn scrupule bekend to maken en aan dezen voor to
slaan, met den notaris en mama eene snort van comparitie
to beleggen, waarin de voorslag ter tafel gebragt en door
V a n H e e s zou ondersteund worden .
Ik heb flog eene bedenking, die ik u uiteen moet
zetten. Ik begrijp met u, dat het .kleine vermogen dat mijne
moeder to eeniger tijd zal nalaten, zoo het aa,n mij vervalt,
de proof mijner schuldeischers zal worden . Minder om
mijzelven, dan om mijne aanstaande heb ik in der tijd
voorgeslagen, dat mama de helft van hare successie zou
beschikken aan mijne aanstaande, met wie ik buiten gemeenschap van goederen huwe . Ik weet het niet zeker,
maar ik geloof dat er in dien geest eene uiterste wil bestaat .
Wordt flu de levensverzekering op mijn hoofd genomen ten
koste van de geheele bezitting van mama, dan gaat bij
mijn overlijden voor mijne weduwe en kinderen het weinige
verloren, dat hun anders uit moeders nalatenschap zou
toevloeijen . Ik heb dus voorgeslagen, dat men de levensverzekering op het hoofd mijner aanstaande zou nemen . Zij
is slech.ts vij f en twintig jaren en ik doorzie dat dit eene
vermindering van inkomsten ten gevolge moet hebben ;
maar voor haar is het, mijns inziens, wenschelijker iets
minder, maar dat mindere zeker.
Ik hoop dat een en ander een gewenscht resultant
mag hebben, en zie met ongeduld van mijnen vriend V a n
H e e s eenige berigten omtrent de gevoerde onderhandelingen to gemoet . Verzeker intusschen mijnen neef S anthag e n s dat het niet aan mij zal liggen, zoo zij n raad niet
wordt gevolgd, welken ik voor mij als den veiligsten en
besten erken. Misschien schrijf ik hemzelven daarover wel
een woord .
Ik moet UH.G . mijnen dank betuigen voor uwe cordate
en werkzame voorspraak bij het gouvernement . Ik hoop
en vertrouw, dat de Minister de zaak niet zal laten insluimeren . Mijne omstandigheden maken voorzeker de ruime
toelage, door u en den heer G r o e n opgegeven, voor mij
wenschelijk, maar eenn klein gedeelte zal mij welkom en
eene aanmoediging zijn, waaraann ik behoefte gevoel . Zelf(s)
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een ofcieel of o cieus aveu van bet gouvernement ten
behoeve vann mij en van mijne werkzaamheden zou mij bier
al aanstonds gelegenheden en betrekkingen versehaffen, die
ik thans mis, en voor eene latere vestiging to exploicteren
zijn . Ik geloof dit ten minste eenigzins aan bet gouvernement to hebben verdiend door de gereedheid, waarmede
ik mijn arbeid ter beschikking vag bet vaderland heb gesteld, en bet zou zelfs eenigermate de consequentie zijn van
de g unstige gezindheden ten mijnen opzigte, in de brieven
zoowel van den Minister van Buitenlandsche Zaken als van
den ad interim-Minister 1/011 e n h o v e n betuigd. Maar
nog maals, ik dank a opregtelijk voor wat UH .G. voor m .ij
gedaan heeft . Miju gezonken cooed is daardoor hersteld
en ik verwacht iets van de toekomst, waaraan ik begon to
wanhoopen .
Er wordt voor wetenschappelijke ondernemingen bier
geld in menigte weggesmeten en bij voorkeur aan Franschen . De Minister R o g i e r is zelf Franschman, en zoo
ik nit bet land van Outre-Quievrain afkomstig ware, zou
dit eene aanbeveling voor mij zijn . Hoe bij met de Hollanders staat weet ik niet ; ik vermoed b .v. dat de baron
B e n t i n c k beter vriend was met de barons en graven, die
onder bet Katholieke Ministerie aan bet roer zaten dan
met de parvenu's . Gij kept buitendien bet ongelukkige
stelsel onzer diplomatic en regeeriug, om bij voorkeur aan
de zijde der absolutisten zich to scharen . Er is eene zwakke
zijde, waaraan bet Ministerie en zijue partij to vatten is
de Franc-maconnerie, maar ongelukkig ben ik geen Francmacon . R o g i e r belooft veel voor bet onderwijs in liberalen
zin to doen ; maar of klassieke literatuur, wij sbegeerte,
historic bij voorkeur de vakken zullen zijn, waarop bij zijue
aandacht zal vestigen, durf ik mij naauwelijks belooven .
Vraagt gij mij, of bet mij voordeelig zou k u u n e n zijn,
zoo iemand van uwe autoriteit R o g i e r ten mijnen voordeele aanklampte, dann geloof ik j a to moeten antwoorden .
In mijne omstandigheden kan geene aanbeveling mij nadeelig, maar slechts voordeelig zijn . Dit is de reden, waarom
ik op eene vermenig vuldiging van aanbevelingen bij u en
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aanbevelingen eenige vrucht voor mij dragen . Geen arbeid,
dien ik k a n doen, wijs ik van de hand . Want met mijn
aanstaand huwelijk voor oogen, is vestiging voor mij de
conditio sine qua non dier geestelijke en zedelijke ontwikkeling, waartoe mij de Voorzienigheid heeft bestemd .
Ik schaam mij u eenen brief over z a ken geschreven
to hebben ; maar alleen het vertrouwen in uwe alzij dige
belangstelling in mij stelt mij gerust . Voor het oogenblik
is mijn hoofd vol van allerlei andere bedenkingen dan van
wetenschap en studie . Dezer dagen zijn mij G r o en ' s
voorlezingen over Ongeloof en Revolutie ter hand gekomen .
Ik heb het boek vlugtig doorloopen en niet gedigereerd .
De eerste indruk was pij nlij k ; want bij alle achtin g, die ik
voor den schrij ver heb, is er slechts een punt in het gansche
boek, waarin ik het met hem eens ben : de afzonderlijkheid
namelijk van Hervorming en Revolutie . Het verheugt mij
dat hij het positieve karakter van het Protestantisme, dat
op het gebied van staatkunde en wijsbegeerte wordt nitgewischt, historisch gevindiceerd heeft. Voor het overige
zou ik voor de toepassing zijner leer huiveren, indien zij
mij niet zoo onzinnig, zoo gratuit, zoo willekeurig in haar
beginsel scheen . Contrat- socialist ben ik niet : ik geloof
met G roe n dat de historie daarmede in strijd is ; maar ik
geloof aan voortgang en ontwikkeling des menschdoms, en
ik geloof dat staatsregt en sociale begrippen zich daarnaar
moeten wijzigen, mk kan niet gelooven, dat het Christendom of de Hervorming alle tijdens hare invoering bestaande
regeringsvormen daardoor als zoodanig hebbe gelegitimeerd, en ik begreep niet hoe ieman d als G r o e n blind
kan zijn voor alle de buitensporige gevolgtrekkingen zijner
theorie du droit divin.
Doch over studiezaken, Hooggeleerde Heer ! schrijf ik
u eerlang reader . Dat ik thans afbreek, zult gij mij vergeven, zoo gij verneemt, dat ik na het sluiten dezes gereed
sta naar mijne bruid to vertrekken . Ik ben niet van de
sterkte van C o bet, die op zijn voyage de noces in een

307 -klein billet mij twee mooije conjectures op L y s i a s toeduwde 1) . Ik wil echter niet eindigen zonder mijne hartelijke
groeten aan mijne Leidsche vrienden, aan prof. G e e 1 inzonderheid, to hebben verzocht, zonder u nogmaals gedankt
to hebben voor uwe vele proeven van vriendschap jegens
mij en u verzekerd to hebben, dat ik steeds blijve
Tui obsequentissimus
R. C . Bakhuizen van den Brink .
P .S. Ik hoop, maar ik durf naauwelijks verwachten,
van u voor 1 ° December eenig schrij ven to ontvan gen . Na
diesn datum, zal ik van wooning veranderd zijn . Mijn adres
zal dan zijn Bruxelles, Faubourg S . Josse ten Noode,
Rue des arts 23 .

N° . 33 .

BAKHUIZEN VAN DEN BRINK AAN J. BAKE .
Brussel, 26 November 1847 .

Hooggeleerde Heer !
Door een onvergefelijk verzuim van mijnen hospes is
mij uw billet van 20 November eerst gisteren avond bij
mijne terugkomst nit Luik overhandigd geworden . Hoezeer
mij de inhoud verheugde kan ik u niet zeggen, evenmin
als de dankbaarheid in woorden bren gen voor de waarlijk
vaderlijke volharding, waarmede gij mijne belangen voorstaat .
Niet om mij zelven alleen, ook om uwentwille verheugt
het mij, dat uwe pogingen met eenen gunstigen uitslag zijn
bekroond . Wat mij betreft gij gelooft niet, hoezeer ik aan
eene aanmoediging behoefte had, en de mij bijna toegezegde
gratificatie was mij een welkom bewij s, dat het gouvernement van een vaderland, dat ik (in) mijn hart draag en
werwaarts ik steeds met verlangen mijne blikken rigt, mij
niet als een onwaardigen zoos buitensluit . In mijne
kommerlijke omstandigheden verschaft eene bijdrage als de
1)

Zie den brief No. 30 hiervoor .
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mij toegezegde mij voor mijn e ondernomene studien zelve
gewigtige hulpmiddelen, en ik verzoek UH .G, daarom bij
Z .Exc. den Minister wel de tolk to willen zijn mijner
dankbare gevoelens voor Zijne gunstige dispositie en der
verzekering, dat ik op eene waardige wijze aan de mij
verleende bescherming en ondersteuning zal trachten to beantwoorden .
Gij ken t de omstandigheden, die mij in dit jaar to
midden mijner werkzaamheden verstoorden en nit Brussel
joegen . Otium divos rogo 1), en ik hoop dat met een paar
weken die bede zal verhoord zijn . Er bestaat dus geene
de minste reden om to aarzelen, de mij door het gouvernement opgelegde voorwaarden aan to nemen . 1k meen
van flu of to kunnen berekenen, dat hetgeen het Brusselsch
archief en dat van eenige andere steden van Belgie bevat,
voor mij bijna zal zijn uitgeput. 1k beloof dus voor of in
het begin van November 1848 een rapport van mijne werk-zaamheden en van de inrigting, die ik mijner uitgave denk
to geven aan het Ministerie van Binnenlan.dsche Zaken in
to zenden . Misschien zal daaruit kunnen beoordeeld worden,
of het noodig is nog elders dan in Belgie onderzoekingen
in het werk to stellen en of mijn arbeid eene verdere ondersteuning van het gouvernement verdient .
1k dank UH .G ., dat gij ook in het bijzonder op eene
moreele ondersteuning voor mij hebt sang edrongen . Wie
Belgie en Belgien's (sit venia verbo) parvenus kept, weet
hoe toegankelijk die heeren zijn voor elke aanvrage, die
een eenigermate officieel karakter draagt . Bij vroegere gelegenheden heeft het Ministerie van Buitenlandsche Zaken
mij eene onverpligte welwillendheid betoon d 2) en ik verlaat
mij dus met onbepaald vertrouwen op de toezegging van
Z .Exc . den Minister van Binnenlandsche Zaken, dat hij de
medewerking van zijnen ambtgenoot zal inroepen . Op welke
wijze die medewerking voor mij het vruchtbaarste zijn zou,
zou ik zelf niet weten to bepalen, maar casu quo de vrij1) Ik vraag de goden om rust . (brat . Odar. II 16, 1 .)
2) Zie hiervoor p. 270 .
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heid n amen daaromtrent den Minister alhier to raadplegen .
Een tweede vraag, die ik gaarne zou wenschen to doen,
is daze, dat hat mij bij voorkomende gelegenheden bij de
bewerking vann mijne verzameling vergund moge zijn inlichtingen to verlangen van de archivarissen in hat vaderland,
en dat zoo noodig ik mij op de voorspraak van hat gouvernement zal mog en beroepen . 1k geloof dat b.v. de
heeren Be Jonge en Groan van Prinsterer, de A .msterdamsche archivaris S c h e l t e m a en de Friesche V a n
L e e u w e n mij bij tijd en wijle inlichtingen zouden kunnen
verschaffen, die mij onmisbaar zijn .
1k heb in mij pie ingezondene memorie herhaaldelijk
verklaard, dat niet alleen de goedkeuring der geachte rapporteurs door mij gewenscht ward, maar maar flog hunne
teregtwijzingen op de onderscheidene punten daarin voorkomend, hunne inlichtingen, de mededeeling hunner inzigten
omtrent mijne task en de wijze om die of to werken . Het
is mij ernst nogmaals op die mededeelingen aan to dringen,
omdat ik ze voor mij van hat hoogste gewigt rekene .
Eindelij k, schoon ik flog jeugdig, gezond en krachtvol
ban, summa vitae brevis etc . 1) . Wanneer ik met de ondersteuning en bescherming mijns vaderlands voor mijn vaderland arbeide, gevoel ik de verpligting, wat ik op daze wij ze
heb opgezameld van flu of mijn vaderland to wijden . 1k
wilde niet, dat mijne verzameling verloren ging of verstrooid raakte, maar kwam a qui de droit . m k verlang, wat
UH.G. mij daarin raden zal, to vernemen .
Door mijne afwezigheid is reeds mijn antwoord op uw
voor mij zoo pregnant billet vertraagd ; ik mag hat niet
langer verschuiven door dit schrijven to rekken, ofschoon
mijn hoofd en hart vol zijn van allerlei dingen, die ik u
wenschte made to deelen . 1k zal dit uitvoeriger doen in
de volgende week ; want denkelijk zal ik den 1eII December
flog niet verhuisd zijn, maar mij bij gepakte koffers verveelen . Over de bewuste zaak verwacht ik flog steeds ant1) Ons leoen is to
(brat.o Odar . I 4, 15 .)

korstondig om groote plannen to waken.
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woord van huffs . Homt dat, dan zal ik nog to meer stoffe
hebben om u to schrijven . Thans moge de vernieuwde
verzekering mijner meest hartelijke dankbaarheid, innige
verknochtheid en opregte hoogachting volstaan . Groet
toch hartelijk de heeren G e e 1 en C o b e t van mij en verzeker beide van mijne dankbaarheid voor hunne onafgebrokene deelneming . Hoe maakt hat toch H e c k e r P en
hoe komt dat hij geen professor to Groningen is geworden 1),
zooals ik hem had toegedacht ?
Bij ears volgend schrijven komt welligt de philoloog
bij mij wader to voorschijn nit de korst van materials beslommeringen, waaronder ik mij tot mijne schaamte in
mijne laatste brieven aan u heb vertoond . Nog moat ik u
verzoeken, den hear G r o e n voor zijue welwillende medewerking namens mij to danken . Ik heb mij gestreeld
gevoeld door hat compliment, dat hij mij in hat VIIIBte
deal zijner Archives wel heeft willen makers 2). Zeg hem, dat
ik dezer dagen een gedeelte der verhooren van de gevangenen to Vilvoorden (Mei, Juny, July 1567) heb gevonden
en dat daaruit een nieuw licht over B r e d e r o d e' s handelingen to Amsterdam opgaat . Ik had er niet aan gedacht,
toen ik over die kwestie schreef, en schoon hat boek (mij)
nog niet onder de oogen is gekomen, ik geloof niet, dat
in den arbeid van S c h e 1 t e m a 3) de zaak refit zal doorgrond zij n .
Nogmaals vaarwel, Hooggeleerde Heer ! met de verzekering der innige achting en liefde van
Uwen dankbaren
R. C. Bakhuizen van den Brink .

1) A l p h . H e c k e r, broader van den lateren Groningechen hoogleeraar, krankzinnig gestorven, die toen to Leiden woonde (zie p . 314) .
In de bedoelde vacature was J . A . C. v a n H e u s d e benoemd .
2) Archives . VIII p . LXXXV . („personne ne revoquera en doute
son erudition et sa rare sagacite.")
3) P. S c h e 1 t e m a, Hendrilc van Brederode to Amsterdam in Y567.
(Amsterdam 1846 .)

N°. 34 .

BAKHUIZEN VAN DEN BRINK AAN J . BAKE .
S. Josse ten Noode bif Brussel 27 Mei 1848 .
(Rue des arts 23 .)

Hooggeleerde Heer !

Heden zendt mij V a n H e e s bet mandaat met aanwijzing
om bet aan UH .G. onmiddelijk geteekend terug to zenden .
Welken indruk de tending op mij maakte ? Om den
schijn van pligtpleging, van vleijerij, vrees ik in woorden
uit to drukken, al wat mijn hart dankbaarheid voor u
gevoelt . Ook wilt gij het minst van alle van mij, w o o r d en .
Daden moeten bet zijn en die zijn u uit bet volst gevoel
van erkentelijkheid toegezegd : daden, die u regtvaardigen
bij ieder, bij welken gij met onverdroten volharding, met
onbezweken trouw mijne in zoovele opzigten ondankbare
zaak hebt voorgestaan . Gij zijt geslaagd, en met de vreugde
eens belangloozen weldoeners verheugt gij u over dien uitslag ; maar nog grootere vreugde zal bet u zijn, wanneer
gij door uwe pogingen iets hebt to weeg gebragt, dat ons
vaderland, en in uwen leerling U tot eere strekt . Die
vreugde ben ik u schuldig, van die schuld beloof ik u, op
mijne eere, mij to zullen kwijten .
Naast de gewaarwording van dankbaarheid is eene
andere bij mij levendig : die van verrassing . 1k had in
een tij d van zoovele teleurstelling er op gerekend, in de
verwachting, welke UH .G. mij in bet begin des jaars to
koesteren g af, teleurgesteld to worden . Sedert 24 Februarij
schreef ik u niet x), om niet in de verzoeking to komen van
mijne aangelegenheid to reppen . Van de ministerieele verandering verwachtte ik voor eene wetenschappelijke, geene
tastbare voordeelen opleverende zaak, geene largesse . 1k
zou er zelfs in de omstandigheden, zooals zij zijn, gewetenszaak van hebben gemaakt op de nakoming der mij gedane
belofte aan to dringen . 1k herinnerde mij van vroeger al
wat mij van de bezuinigingsijver van den beer L u z a c 2) was
1)

24 Februari 1848 is de datum der omwenteling to Parije .
2) Minister van Binnenlandsche Zaken in bet Ministerie S c h i mmelpenninck.
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ter ooren gekomen, en, mits bet vaderland er wel bij voer,
zou ik mij getroost hebben, daarvan bet eerste slagtoffer
to zijn . Hoe zou ik anders ? Ik geef mij met geen politiek
of en wensch er buiten to blijven : maar mijne antecedenten,
mijne vroegere relatien behooren aan de partij der vooruitgang en der beweging . Zonder consequentie voor wat er
elders geschied is, geschiedt of flog geschieden kan, juichte
ik der verandering van systeem in ons vaderland toe, en
om aan mijne overtuiging genoegen to doen, wenschte ik
dat mijn hart vrij bleve van hartstogt of eigenbaat . Ik
schreef daarom niet nader, zelfs aan U niet, over hetgeen
persoonlijk mijn belang was . Ik verheug mij des to meer,
dat hetgeen ik eenmaal hoopte, thans ondanks alle slechte
vooruitzigten vervuld is . De weldaad mij bewezen is een
nieuwe band, welke mij aan bet vaderland hecht . De eerste
pligt, die op mij rust, is aan de bedoeling to beantwoorden,
waarom mij die gunst bewezen is ; maar zoo er een o p u s
s u p e r e r o g a t i o n i s in dezen mogelijk is, dan verbind
ik mij flu althans jegens bet bestaande gouvernement,
buiten 's lands alles to doen, niet slechts wat men van een
getrouw onderdaan vorderen, maar wat men van een getrouw
onderdaan hoopen of wenschen kan .
Vergun mij flog eens u om raad to vrag en . Is bet
noodig, is bet behoorlijk, is bet in mijn belang dat ik na
de ontvangen dispositie, hetzij bij adres hetzij bij een brief,
daarvoor mijnen dank betuige P en aan wien ?
Baron Ben tin c k is van bier vertrokken zonder dat
ik de gelegenheid had Z.E, nader to spreken . Het deed
mij leed ; want juist op den dag van zijn vertrek vernam
ik van den archivist - a chard, dat bij een ofcieelen
brief ontvangen had, ten einde mij in mijne historische
nasporingen bevorderlijk to zijn . Zoo ik den beer Ben tine k
bier had kunnen treffen, ik zou hem eenige aanwij zigingen
hebben gegeven, hoe bij zijne voorspraak bet meest tenn
mijnen voordeele zou hebben kunnen aanwenden . Ik hoop
echter van hetgeen bij reeds gedaan heeft de meest mogelijke
partij to zullen trekken en beloof mij den besten uitslag .
Na de jongste gunstige dispositie zal bet mij, vertrouw ik,
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ten minste altoos vrij staan mij tot het Ministerie to wenden,
om daar waar het noodig zij, aanbeveling en moreele ondersteuning to erlangen .
Ben ik nog nadere mededeeling to wachten van de
aanmerkingen, die op mijne vroeger ingeleverde memorie
gevallen zijn ? Het is geene valsche zedigheid ; het is opregte
waarheid, dat ik op die aanmerkingen hoogen prijs stet .
Zelf mgt een dergelijken arbeid bezig, leer ik dagelijksch
meer die des heeren G r o e n waardeeren . Zijne gevoelens
en zijne historische beschouwingen zijn de mijne niet en
zullen nooit de mijne worden ; maar de wijze, waarop hij
.zich van de uitgave der Archives heeft gekweten, is in vele
opzigten onverbeterlijk . .A.anmerkingen derhalve en wenken
van hem zullen mij hoogst welkom zijn .
Onzeker wat er van mijne verwachtingen worden zou,
heb ik ondertusschen mijne onderzoekingen her vlijtig
voortgezet . Wat zal men ook beter doers, in een tijd,
waarin alles het onderst boven gekeerd is en niemand
weet quid serus vesper vehat 1), dan zich in het verledene
to begraven ? De gunstige beschikking verlevendigt werkelijk mijnen moed en lust tot den arbeid . Van de toegestane
penningen zal ik dadelijk gebruik makers, om eens to Doornik
en to Mons de archives to gaan bekijken . Ik zou er
Vallenciennes en Arras bijvoegen, zoo op het oogenblik het
Departement du nord rustiger was . Maar ik vrees, dat men
thans wijsselijk zijne beste documenten ergens zal weggeborgen hebben, waar de peuple souverain ze niet zoeken
zal, en dat men den toega ig daartoe voor geene vreemdeling zal openstellen .
In dezen of den volgenden maand zal ik UH .G. een
brochure over den Tienden penning zenden, welke ik hier
in eene revue heb doers drukken 2) . Het is sedert de dagen
dat ik school ging, mijn eerste essai in het Fransch . Gij
zult alle refit en vrijheid hebben, het erbarmelijk to vinden .
1) Wat de avond geven zal . (V a r r o ap . Gell . XIII 11.)
2) In het handschrift staat : inrukken . -- Het bedoelde stuk is
de Notice sur le diaieme denier . (Messager des sciences historiques,
18489 . Herdrukt : Studien en schetsen . I p . 381 .)
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zelfs dat er voor haar levee zorg bestond . De hemel heeft
dien slag afgewend . In pleats van eene doode to betreuren,
hoop ik thans tegen het einde des jaars eenen geborenen
in het levee welkom to heeten .
a n H e e s bij mij aangedrongen
Ware het niet, dat

v

had, dat ik u het mandaat onmiddelijk zou toezenden, ik
zou u over andere taken den over mijzelven hebben geschreven . Thans stel ik dat tot eene volgende gelegenheid
uit . Intusschen draag ik u op, prof. G e e 1 en C o b e t,
Flu y g e r s en H e eke r hartelijk van mij to groeten en

mij aan de gedachtenis dier goede en getrouwe vrienden
aan to bevelen .
Ontvang nogmaals, Hooggeleerde Heer ! de betuigingen
mijner vurige dankbaarheid en den opregte veneering, waarmede ik steeds blijve

Tui observantissimus

R . C . Bakhuizen van den Brink .

ONZE LEESTAFEL .
Historisch Leesboek . Verzameld door Dr, H . B r u gm a n s . Hoogleeraar aan de LTniversiteit van . Amsterdam .
's-Gravenhage . M a r t i n u s N ij h o f f, 1906 .
Zelden heb ik zoo genoten van mijn niet-geroepen en onbevoegd zijn tot oordeelen, als bij het lezen van dit boek . Toen ik
Loch zag dat hierin opstellen verzameld zijn van P . L. M u 11 e r,
R. Fruin, S . Muller Fz., P . J . Blok, C . H. Th . Bussemaker, R . C . Bakhuizen van den Brink, H. Brugmans,
G . W . Kernkamp, G. H . Betz, J . R. Thorbecke, W . H .
de Beaufort, H . T . Colenbrander, W. W . van der Meut e n, W . G . C . B y v a n c k en J . E . H e e r e s, vermoedde ik
dadelijk dat ik niet zou hebben to kritiseeren, maar to leeren . En
bij 't lezen werd mijn vermoeden prettig bewaarheid . Want wetenschap moge niet meer to geven hebben dan den hoogsten graad van
waarsehijnlijkheid, her trad de wetenschap op met zulk een welgefundeerde verzekerdheid dat 't een lust werd haar resultaten
aan to hooren en to beamen . En dit to meer dear deze historische
wetenschap niet gaf een verbluffend getal namen en j aartallen,
waar een welopgevoed lezer zonder eerbiedenis voor op zij de gaat,
maar het door 't historielicht uit den dood weder opgewekte leven
van one voorgeslacht . Sociale historie van ons vaderland in fragmenten, n aar stij l en geest verschillend gelij k de opstellers als
schrijvers verschillen, maar een in bedoeling ons merkwaardig verleden to doers herleven voor dit geslacht, dit is het aantrekkelijke
van dit book, en daarom past het in elke bescheiden boekenverzameling en hoort het op elke leestafel .
Een ding vond ik j ammer dat het eindigt met 1814, die
barriere waar we in onze schooljaren ook reeds niet over konden,
en ik vroeg me of of niet een van G r o e n van P r i n s t e r e r' s
opstellen die leegte had kunnen aanvullen ? Doch die vraag zelfs
seheen me al niet meer volkomen bescheiden bij 't vele echoone
hier geboden .
G. F . H .
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H e n r i B o r e l . Opstellen 2e bundel . Drukkerij en
Uitgevers Maatschappij „Voorburg" 1906 .
„Doze Opstellen" --- aldus meldt. 't Voorwoord -- „vertegenwoordigen dus een jaar journalistieken arbeid van eon redacteur
der rubriek „Tooneel en Letteren" in de Nederlandsche pore . Met
hot uitgeven van dozen bundel goof ik order anderen to kennen,
dat ik volstrekt riot tot degenen behoor, die meenen, dat journalistiek work, eerlijk opgevat, eon literator onwaardig zou zijn" .
Volkomen waar, indien die journalist, hoe dan ook opgevat,
maar een literator hlij kt to zijn . Omdat toch R e m b r a n d t ook
studies en krabbels heeft gegeven, zijn alle studies en krabbels
nog riot Rembrandtiek . En ale men doze 312 blz . ,,vertegenwoordigende eon j aar j ournalistieken arbeid" heeft doorgeworsteld, da,n
west men heel zeker goon kennis gemaakt to hebben met eon
literator. Eerder met eon „schrijf-koelie", zooals, naar op bl . 201
ors wordt meegedeeld, „de courantenschrijver wel eons in 't
Oosten heat" . Maar dat zelfs niet volkomen . Want bij „koelie ."
denkt men aan harden, aanhoudenden arbeid . En bij dozen „j ournalistieken arbeid" mist men de hoofdzaak, den arbeid. B .v . hot
eerste opstel is gewij d aan H . H e y e r m a n s' Allerzielen, Een zinnebeeldig spel in 3 bedrijven . En met een kranige fermiteit begirt
dan de schrij ver : „ik durf wel allereerst to verklaren, dat ik
maling hob aan die symboliek . De emotie is de hoofdzaak ." Alsof
iemand die „maling" heeft aan muziek kan on mag meepraten over
muziek ! Van eerlijke opvatting gesproken, was 't riot corrector
geweest to zeggen : dit work wil 'n symbolisch work zijn ; ik gevoel daar riots voor, dus zwijg er over? En dan die dwaze tegenstelling : symboliek contra emotie . Alsof 't symbool niet de hoogste
emotie opwekt ! Maar 't staat form zoo „maling" to durven to
hebben aan symboliek -- en dus er op los geleuterd, 2a bladzijdenn
over Allerzielen .

En bepaald zielig wordt 't dan den schrij ver met priesterlijk
gebaar 't rauwe realisme to zien afwijzen dat hot teerste en fijnste
in zijn ziel wondt. Neon, ik houd ook niet van dat rauwe realisme,
maar room daarom dit kwaj ongensachtig sarcasme of fluweelig sollen
met woorden nog goon idealisme . Het yolk heeft daar eon aardige
uitdrukking voor : „ik hob toch nog liever dat de duivel op klompen aankomt, dan op sokken ."
G. F . H .

NOORTJE VELT
DOOR

JACQUELINE E, VAN PER WAALS .
('Slot.,)
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Nor a keek om zich been naar de grauwe, trieste
velden en zuchtte . Ret was een Zondagochtend in Februari .
Het vroor niet maar ij zig koud snerpte de wind en er sloeg
een mistroostig snort nattigheid neer, die bet midden hield
tusschen fijne jachtsneeuw en motregen .
Ze zuchtte nog eens, ze was niet zoo heel vroolijk
gestemd dien morgen .
Eigenlijk was ze den geheelen winter al niet heel
opgewekt g eweest . Misschien hadden ze dien zomer wat
al to veel pret gemaakt en scheen daarom de winter haar
nu zoo saai en kleurloos, nu er maar geen ijs wilde komen
en iedere dag nog grauwer en natter was dan de vorige ?
Misschien ook had ze to veel, to voortdurend geleefd in
haar warme, mooie, heroische droomen en begon ze bet moe
to worden, telkens en telkens weer to ontwaken tot een
onbelangwekkende werkelijkheid, waarin ze niets deed, niets
was, niets beteekende :'
Ze dacht, terwijl ze daar liep, aan al die duizenden
onbeteekenende menschen op de wereld en ze vond bet wel
heel kn ap van ze, dat ze met zulk een opgewekt gezicht bun
onbeteekenendheid wisten to dragen. Pat moest ze ook maar
21
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trachten to leeren. Een mensch beteekende flu eenmaal
niet veel, tegenwoordig .
Thuis op Ekedal was alles al even saai als dear buiten .
De glorie van Mar i e's engagement was voorbijgegaan .
Mart was nu in goeden ernst aan het werk getogen, hij
was niet vlug, zijn arbeid eischte al zijn tijd . Maar, nu hij
zoo zelden overkwam, begon Mar i e zich verlaten en veronachtzaamd to gevoelen en ze werd daardoor veeleischend
tegenover Mart en ontevreden en onvriendelijk tegen hear
omgeving . Ze was nu geheel en al door het vraagstuk
der vrouwen-emancipatie in beslag genomen en dat bracht
hear steeds in strijd met tante, die natuurlijk niets ophad
met Marie' s dwaas-nieuwerwetsche begrippen . Die ergernissen en wrij vingen verbitterden beider humeur en versomberden thuis de stemming .
En Eli y was van huffs . Nu al drie weken lan g logeerde
ze bij tante L i z e, om hear wet gezelschap to houden en
Ekedal scheen heel stil en uitgestorven zonder hear . Nor a
begon near E 11 y' s dwaasheid en vroolijkheid terug to verlangen, zooals ze verlangde near J a a p s tegenwoordigheid,
near de distinctie van zijn lange gestalte, van zijn fijn
profiel,
als near jets, dat thuis hoorde op Ekedal
maar ook J a a p was ten slotte aan het werk gegaan en
ze voelde flu pas, hoe heerlijk ze zijn voortdurende tegenwoordigheid had gevonden .
Ook mevrouw B o r s e l i n g was weg en N o o r t j e
miste hear en de kinderen meer den ze eerst voor mogelijk
zou hebben gehouden. Mevrouw was de eenige geweest,
die hear flu en den had noodig gehad, . . . . Vin i u s en
N e 11 y waren best
maar noch zij noch hue kinderen,
noch de kleine C o p s j e s hadden hear ook maar in 't
minste noodig.
En een groot gevoel van doelloosheid begon over Norr a
to komen, van de algeheele doelloosheid van het levee .
Niets, voelde ze, was eigenlijk meer de moeite waard, om
gedaan to worden, het levee was het levee niet waard . . . .
Ook dit, dot ze flu near het Leger des Heils ping, had geen
doel, geen zin . Ze had precies even goed thuis kunnen blij ven .

Er was geen enkele plicht, die haar riep, om to gaan
en geen enkele overweging, die haar terug zou kunnen
houden . J a a p s ontstemming, als hij hoorde, dat ze nu
toch gegaan was P
. maar dat kon toch geen reden
.
voor haar zijn, thuis to blijven ? Neen, er was niets . Er
was geen gevaar to trotseeren, geen smaadheid to dragen,
geenn goede zaak to steunen zelfs. Er bestond geen goede
zaak nicer op de wereld, geen goed en geen kwaad ; iedere
richting, iedere partij, ieder mensch was een beetje goed en
een beetje kwaad, een beetje eerlijk en een beetje oneerlijk ...
och, eig enlij k wilder alle menschen goed -- en waren ze
het geen van alien . vroeger was het missehien auders
geweest, vroeger, als reeht tegenover onrecht, onschuld
tegenover verdrukking had gestaan, vroeger, in dagen van
strijd, van geloofsvervolging, toen was het de moeite waard
geweest, partij to kiezen, to lever, to strijden, to sterven
voor zijn overtuiging
voor zijn geloof.
och ! welk een goed geloovige zou ze geweest zijn,
indien ze in zulke tijden had geleefd
Ze lachte droef ironisch terwijl ze met groot benijden,
met afg unstige bewondering dacht aan die velen, die evenmin als zij, ooit iets tot stand zouden hebben kunnen
brengen, waartoe een groot geloof, een sterke energie waren
noodig geweest, die maar stil en eenvoudig hadden willen
levee, en dan door God gegrepen waren en gesteld waren
geworden op een plaats waar ze wel helden hadden moeten
worden, ondanks zich zelve
handhavende slechts het
recht van hue eigen persoonlijkheid, het recht van hue
geloof, van hue twijfel, van hue ougeloof.
„haar ook ongeloof is zoo weinig strafbaar tegenwoordig" . . . , dacht ze met een lack, en een zucht .
Ze was nu op de hoogte van den weg gekomen ; ook
aan de noordzij lager de velden her open voor den wind,
feller kwaln hij hier op haar inrennen, feller, woester, maar
ook vroolijker .
Was dat de vijand, die haar beletten zou to gaan P
vroeg ze hoonend .
Ze boog zich voor over, leunende tegen den wind met
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haar geheele zwaarte, worstelende tegen den wind met al
haar macht.
Teen z66 ging het niet, z66 kwam ze niet vooruit .
Haar parapluie moest ze dicht doen, v66r de wind hem
verraderlij k to pakken kreeg
goed beschermd als ze
toch was, met haar lngen regenmantel en stevig in het
haar vastgestoken, bonten mutsje . De parapluie ritselde,
toen ze hem sloot, stiff geglaceerd door den ijzel . Ze
moest er even om lachen .
Maar nu had ze den wind in z66 ver zijn zin gegeven,
nu zou ze ook Been stag meer wijken . Wat verbeeldde
die wind zich wel ?
Juist,
flu begon hij haar aan to vallen in het onbe
schermde gezicht. Haar wangen begonnen to gloeien, haar
ooren tintelden . Maar da&r gaf ze niet om. vroolij k
lachten haar oogen
ze begon flu waarlijk plezier to
krijgen in haar tocht . Zoo waren er toch moeilij kheden,
zoo was er toch tegenstand !
Ze hief het hoofd op en begon to zingen, tegen den
wind in
„Les ennemis dan l'ombre
Rodent, autour de moi ;
Accablee par le hombre
Que ferais-je sans toi ?"

Ja, nu op eens voelde ze het duidelijk, hoe de vijandelijke machten haar omringden aan alle zijden
hoe ze
zich verborgen achter iederen struik, hoe ze loerden van
achter iederen boom, . . . . maar dat juist was het heerlijke,
dat ze toch ging, toch dorst
omdat God haar daar gesteld had . Zie, flu kon er geen aarzeling, Been twijfel,
geen bangheid meer bestaan . Ze moest gaan waarheen ze
ging, ze moest zoeken, wat ze zocht, ze moest . . . . Als God
met je is, wat vermag dan de vijand ?
jubelde ze. En
de koude wind, die haar de ooren deed tintelen, en de
vingers verstijven deed, werd haar een genot, en de natte
regen, die tegen haar wangen sloeg, werd haar een verheuging, en de morsigheid en viesheid der achterbuurtstraten, waardoor ze, even later, haar weg zocht haar het
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binnentrad, en de smakeloosheid der versieringen, en de
havelooze vuilheid der menschen, naast wie ze ootmoedig
en bescheiden pleats nam
bet was alles prettig en goad
bet gaf alias beteekenis aan hear dead .
Want dit juist wilde ze voelen
zoo diep, zoo kwetsend mogelijk, dat zij met hear spel, met hear droomen
mats was, en hetgeen ze zoeken kwam, a lies, dat zij, bet
ontwikkelde, bet fijnbeschaafde, bet elegant-gekleede meisje,
in schijn de meerdere, toch de minste was van al daze
menschen, de minste in bet eene, dat bier gold : in geloof
en eenvoud, in zelfovergave .
Pat was de beteekenis van hear dead en de vreugde . . .
is er voor een hoogmoedig hart een weelde zoo groot als
de weelde der zelfvernedering ?
Er ward gezongen
een smakeloos lied, en gebeden
een lang, smakeloos gebed, en getuigd in smakelooze zelfverheerlijking, maar N o o r t j e stootte zich niet aan de
,grof heid der teal, aan de platheid der uitspraak . . . , ze
dacht alleen., walk een ontzachelijke macht de godsdienst
zij n moest, die zulke menschen kon opheffen nit een leven
van platheid en zonde, boven de gewone aardsche overwegingen, boven de zorgen voor bet dagelijksch brood,
die zulke monden deed uitspreken onwereldsche woorden,
die to hoog, to heerlijk warm voor hear, om ze op de fijne
lippen to durum nemen .
Lang heeft de zonde mij bekoord,
lk kende schaamt noch vrees
Maar ik zag op Gods bloedend woord,
wear mij zijn Geest op wees .
o bet Lam, bet bloedend Lam
Het Lam van Golgotha !
Men velde Hem near, Maar flu l eeft Hij wear
En schenkt mij Gods genii .

Och, die woorden ! de heerlijke, leelijke woorden . 0, bet
wonder waarvan ze spraken ! En o, de ontroering, waarmee
N o r a ze zong,
waarover ze zichzelf verbaasde,
de aan-
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doening, het schreiend verlangen naar 6~n oogenblik geloof,
hen oogenblik werkelij kheid, die over haar mocht komen . . .
66n oogenblik van ernst in haar leven .
Op het podium stonden de heilsoldaten met hun roode
jersey's en de vrouwen met haar roode linten om de Hallelujahoeden, zou dit alles ernst, werkelij k ernst voor hen zijn
vroeg Nor a. Zouden die alien waarlijk Gods genade hebben
gevonden ? Verzoening voor hun zonden ? Rust en vrede
voor hun ziel ? Twijfelden ze niet meer, waren ze heusch
zoo biij, zoo rustig, zoo zeker, ais ze schenen
Welk een macht, o God, welk een onbegrij pelijke macht
was dan het geloof !
Een den heilsoldaten trad naar voren
een jong
meisj e. Haar gezichtj a stood kaim en sympathiek, wat
bleek, wat dwepend ; de stem, waarm ee ze spreken gin g,
klonk wonderbaar rustig en innig .
N o o r t j e luisterde en ze verbaasde zich even over dien
vreemd, zachten kiank .
„Mijn lieve vrienden", begon de stem, „mijn lieve, lieve
vrienden . Ik heb u vandaag lets heerlijks to vertellen, lets
zoo buitengewoon heerlijks, dat ik zelf het niet zou kunnen
gelooven, indien het niet God was, die het me gezeg d had .
„En flu ik het west, flu kan ik er niet over zwijgen,
z66 heerlijk is het . Nu zou ik wel wilien, dat gij alien,
dat de geheele wereld het moist, het moist enn gevoelde, zoo
ais ik het gevoel . Nu zou ik wilien dat alle menschen
in die heerlijks tijding konden gelooven : de tijding van de
liefde Gods over ails menschen . . . Want z66 is het, vrienden, God heeft u lief,
u alien lief,
u alien zonden
onderscheid lief "
Nor a, luisterde, ais de zaai, stil, met ingehouden adem
en ze vroeg zich af, terwijl ze onderzoekend in dat gianzend
gezichtje keek, moat die stem die wonderbare macht gaf,
tot boeien en ontroeren
die zachte, blijde stem, die
nooit luider scheen to worden in enthousiasme, die maar
steeds stil en gelijkmatig voortging, slechts even bevend in
ingehouden hartstocht, triilend in innige, blijde ontroering .
Was het de rust van volkomen zekerheid, die haar

spreken deed als een machthebbende P de onbewuste meerderheid van een, die weet, tegen over twijfelenden ? van een
gelukkige tegenover hen die bedroefd zijn
O God, de rijkdom van bet geloof en de armoe van
haar eigen koud en hongerend hart !
„A.ch, zeg nu niet," ging bet dwepen d, gelukkig gezichtj e voort, „zeg flu met, dat ge dit al lang wilt, dat
het van zelf spreekt, dat bet heel natuurlijk is, dat God
de menschen lief heeft . Want ik zeg u, dat bet heel verwonderlijk is en onnatuurlijk, dat bet haast ongeloofelijk
is, dat Hij, de Oneindige, de Heilige, de Onbesmette, u
lief heeft en mij, ja ook mij, ja ook de zondigste onder u
alien, en ik zeg u, dat bet een wonder is, een onbegrijpelijk wonder van Gods liefde, dat Hij u z66 heeft lief gehad,
dat Hij zijn Eengeboren Zoon gegeven heeft om u alien
to redden van bet verderf. Ach mijn vrienden, zonder Hem
hadt gij moeten verloren gaan, eeuwig verloren gaan in uw
zonden . . . ."
En nu schilderde bet meisj a de zonde der menschen,
de koelheid, de zelfzucht, den hoogmoed van bet menschenhart tegenover. God en altijd weer daar naast : Gods eeuwige,
onveran derlijke, ontfermende liefde . . . .
„Gij moist het niet, mijn vrienden," wide ze, „gij hebt
bet nooit geweten . Indien ge bet wilt, uw gelaat zou stralen
van vreugde, gij zoudt opstaan uit uw banken, naar voren
komen, naast mij komen staan . Gij zoudt spreken als ik
spreek, getuigen als ik getuig, zeggende
,,,,Hallelujah, hallelujah, de Heer heeft mij lief."
„ Maar ik zie om mij been en ik zie vele bezorgde, vele
bedroefde gezichten, ja ook onversehillige, ook spottende
gezichten zie ik onder u,
en daarom zeg ik tot ulieden
„Gij weet niet, dat de Heer u lief heeft ."
„Het zou beter voor u alien geweest zijn indien ge dit
zeif hadt begrepen, indien ge niet „ja", maar „peen" hadt
gezegd, „ „neen God heeft me niet lief, kan mij niet liefhebben, mij zondig mensch . Want hij is bet licht en ik
ben de duisternis . Kan dan bet licht de duisternis liefhebben ?"

„Gelukkig, indien ge zoo spreekt, indien ge de zonde
voelt -- ook waar ge de zonde niet kunt verlateu, want
daar zal een tij d komen, d .at de dingen deter wereld u
zullen verlateu, u zullen teleurstellen, dat uw ziel gebrek
zal lij den, ook aan bet hoognoodige, dat ge uw honger zult
willen, stillen aan het draf der zwijnen en ook dat zal u
onthouden worden . Dan zult ge het voelen, dat de wereld
u het geluk niet geven kin, de vreugde, de verstrooiing,
waarom ge g evraag d hebt . . . .
„Maar waarom zoudt ge wachten, mijn vrienden tot de
slechte tijden gekomen zijn ? Uw vader heeft u lief, ook
waar ge hem nog niet lief hebt . 11w vader verwacht u,
Hij komt u tegemoet, ook waar ge flog niet gelooven kunt
aan Zijn liefde .
„Zie, ik sta hier voor u, en ik verkondig u de liefde
Gods. .A.ch waarom grijpt gij die liefde niet ' Kunt ge
niet gelooven P Indien ge moist, hoe lief ik u alien b eb,
indien ge zien kondt, hoe mijn hart vol is van liefde,
boordevol, hoe mijn liefde overstroomt over u alien
gij
zoudt lets kunnen begrijpen van de oneindige teederheid
van God . . . .
„waarom grijpt Ge de zaligheid niet, die u wordt aangeboden ? Laat los uw zelfzucht, laat los uw zonden, last
uw twijfel, last uw droefheid los .
„Ik weet wel, dat gij alien bedroefd zij t, ik tie wel
dat de wereld u geen vreugde geeft . Ik heb ze immers
zelf gekend, de moeheid, de bitterheid, de eenzaamheid
van een men.schenziel zonder God . Ik weet hoe daar geen
vrede woont in uw hart ." Ze glimlachte als en, die alle
aardsche smart gekend en overwonnen had en flu moist, dat
al het leed der wereld niets waard was din een glimlach,
een glimlach van medelijden . „Mijn hart bedroeft zich
over uw droefheid .
„vroeger heb ik me ook over mijn eigen smarten bedroefd, vroeger toen ik Jezus Christus nog niet kende en
zijn vrede nog niet gevonden had . Ja, ik weet wit het is,
eenzaam to zijn in de wereld,
alleen, verlateu, miskend,
en ik ken dat onduldbaar verdriet, dien rusteloozen strijd
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van onvervulde wensehen, uitgestelde hoop . Ik weet, wat
het beteekent, het liefste op aarde to verliezen, teleurgesteld to worden in datgene, waarop we ons aardsch vertrouwen hadden gesteld . . . . Maar ik bee gegaan tot den
vriend, die nooit teleurstelt, ik vond het hart, dat altijd
lief heeft met een onuitputtelij ke, onveranderlij ke liefde, dat
me lief had, dat me gezocht heeft, nog her ik Hem zocht . . .
Ik vond Hem, die mijn levee maakt tot een lofzang vann
dankbare liefde, Hem, mijn Heiland, mijn Koning, mijn
vriend, Jezus Christus !" . . . .
Even zweeg ze en in die stilte klonk snikken, hijgend,
zenuwachtig snikken door de zaal . Ook N o r a voelde haar
hart vol worden van een groot, een vreemd, een zwellend
verdriet.
0, God, het hart, dat altijd liefheeft met een onuitputtelijke, onveranderlijke liefde ! . . . .
„God," sprak ze plotseling hartstochtelijk, „Indien ik
u ooit heb gezegd, dat ik gelukkig was
het was een
leugen . Indienn ik heb rondgeloopen door het levee met
opg ehe ven hoofd, a,lsof ik niet moe was, niet eenzaam, niet
onbegrepen
het was een leugen, God, geloof het niet . . .
Och we weten immers beiden wel beter . Gij weet hoe zwak
ik ben, hoe klein,
veel to klein, God, om alleen to
. hoe ik hunker naar
blij ven in doze oneindig e wergild
de liefde van menschen . Maar ik zal U dat nooit toegeven
God, ik zal het nooit erkennen, ik zal gaan door het levee,
alsof alles joist zoo door mij besteld, zoo door mij beschikt
was . . ., en toch . . . , toch . . . , we weten beiden wel
beter ." . . . .
„Jezus is her," klonk het dringend, fluisterend door
de zaal . „Hij staat naast mij . Ziet ge Hem niet ? Hij
strekt de armen naar u uit
Komt tot mij," zegt Hij,
„allen, die vermoeid en belast zijt en ik zal u rust geven .". . .
Huiverend verlangen trilde in de stem, beefde op 't
bleeke gezichtje . „Komt toch, mijn vrienden, last Jezus
niet wachten. . . ."
Ja, waarom stonden die menschen dan nu niet op
waarom drongen ze zich niet naar voren, naar het platform?
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Was er dan niemand, die begreep, wat van hen verwacht
werd ?

Nor a had wel op willen staan, om bet ze toe to
roepen, dat nu bet oogenblik gekomen was . . .
„Durft ge niet komen ?" vroeg bet meisje, en ze sprak
een oud man aan, die de betraande oogen tot haar opgeheven hield . ,,Is uw zonde to groot ? Gods liefde is grooter.
Zijn uw zonden als scharlaken' Het bloed van Jezus wascht
ze rein, witter dan sneeuw ."
Ze begon to zingers

„7ondaar, zoekt ge rust en vrede,
Lesenslust en stervensmoed?
Niets deelt u de wereld mede,
Allen vindt ge aan Jezus' voet ."

En alle heilsoldaten voegden hun stem, voegden hun
wit bij de hare
„Kom, o kom met al uw nooden,
Vrede wordt u aangeboden .
Kom dan, eer ge sterven most,
Met uw zonde aan Jezus' voet ."

Hoe dringend, hoe hartstochtelijk klonk dat . . , steeds
inniger, steeds angstiger noodend . Zoo moesten de menschen komen, of ze wilden of niet
„Kom, o kom met al uw nooden
Vrede wordt u aang boden
"

Daar ontstond beweging aan bet andere einde der zaal .
. N o o r t j e zag,
Nu begon bet, nu sing bet beginners
hoe een vrouw zich haastig een weg trachtte to banen
tusschen de bankers door
„Kom dan, eer go sterven most,
Met uw zonde aan Jezus' voet ."

Ja, ja, ze kwam al -- ze kwam immers al
ze naderde
bier was ze al . Met een zachten kreet, als van iemand,
die, ontkomen aan een dreigend gevaar, een veilige vrijpiaats gewonnen heeft, wierp ze zich neer op bet podium,
snikkend, snikkend, snikkend .

„Daar werd niemand weggezonden,
Die om schuidvergeving bad
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Liefdevol, beschermend, knielde een heilsoldaatje naast
de geredde neer, sloeg ze de armen om haar heen .
Lof en eer, hallelujah,
Lof en eere zij het Lam !

In Uw bloed bars ik gereinigd,
Lof en eere zij hat Lam .

Een der heilsoldaten had hat aangeheven
nu zongen
alien mee in de zaal
dankten mee, juichten mee voor
de geredde menschenziel . De oogen half gesloten, hat
gelaat omhoog gericht als in geestvervoering, barstte telkens als hat gezang scheen to willen eindigen, een van
alien opnieuw los in een jubelend : „Lof en eere, hallelujah ."
Er scheen geen einde to zullen komen aan hat gej uich .
Toen moest ook de oude man wel opstaan, langzaam,
wankelend trad hij naar voren, moeilijk klom hij de trdden
van hat podium op, steunend knielde hij neer naast hat
biddende meisj e .
„Dier'bre Heiland, mijn Verloaser,
'k Ben de uwe, gaddelijk Lam !
In uw bloed ben ik gereinigd
Lof en eere zij bet Lam!"

.
Handgeklap begeleidde hat zingers
Nor a zat hat aan to zien met een wonderlijke mengeling
van of keer en verrukking, van spot en opgewondenheid .
Haar mood trok tot een ironisch lachje, haar oogen schitterden vochtig van tranen . Ze hoopte, ze wilde, bijna bad
ze, dat toch velars zouden opgaan naar hat podium, . . . .
juichend zong ze mee, juicheud van opgewondenheid, van
sympathie met hat meisje, dat zoo ernstig haar best had
gedaan, hen alien to redden van hat verderf . . . .
terwijl ze onderWat was hat, vroeg ze zich of
zoekend in hot stralend gezichtje keek, wat was hat, dat
die oogen thans zoo zalig deed glauzen ? Triomf over hat
succes van haar optreden ? Of de refine vreugde der
engelen .
P
Order hat zingers was de deur open gegaan, een heilsgroote, open pelerienj as,

off cier in keurig laken uniform,
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volkomen een beer in houding en manieren,
was de
;
in
de
rechterhand
held
hij
een
mooie,
zeal binnen getreden
bruin-leeren reistasch .
Zijn gelaat was vroolijk en gezond, zijn gestalte kort
en breed, zijn stag krachtig en bedrijvig . Een blij ,,hallelujah" kionk hem van bet podium tegemoet . Zijn bruine
oogen lachten . „Kapitein T h o m p s o n" hoorde ze fluisteren
om zich been .
Warm drukte hij elk der vrienden op bet podium de
hand. Hoe vroolijk straalden die gezichten ! Nor a vroeg
zich af, of al die menschen werkelijk altijd zoo blij zouden
zijn, elkaar to zien, of bun hart heusch zoo vol hartelijke
niet
blijdschap, zoo overvloeiende van liefde zijn zou
alleen voor een groote zeal onbekenden, dat was gemakkelijk genoeg, dat deed bet hart altijd wel van zelf, zoodra
bet slechts even ontroerd was
maar voor ieder der
vrienden en kennissen afzonderlijk ? Zou onder hen geen
antipathie, geen hatelijkheden, geen strijd bestaan ? Zou
de beleefdheidsformule . „Blij, dat je gekomen bent," bun
„prettig, je to zien," slechts de zwakke uiting zijn van een
zeer groote liefde ? 0, God, wet moest dat jets heerlijks
zijn, een wereld, waarin ieder zich uiten, zich geven dorst,
wear niemand bang behoefde to wezen voor den valschen
munt van schijn, voor bet ongemuut metaal van groote
woorden, omdat een altijd . nog veel grootere werkelijkheid
van liefde daarachter lag, die all e woordeu dekte . . . .
„Last ons bidden," werd er gezegd en alien knielden
neer om in stilte to bidden voor bet zieleheil der geredden .
Ook Nor a knielde
„0 God," bad ze, „neem den muur weg, die dear staat
tusschen mij en de werkelijkheid, tusschen mij en u, die
me scheidt van Jezus, van mijn moeder . Maak me eenliefde
voudig, God, geef me geloof
geef me liefde
liefde "
Geknield bleef ze liggen, bet hoofd in de handen verborgen,
„Liefde -- liefde
liefde," smeekte ze zacht .
Toen plots, kwam ze tot bet besef van hear toestand
-- ze keek op
ze zag de zeal,
de opzichtige leuzen
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de menschen, biddende -- ze zag zich geknield n.eerliggen tusschen al die vreemden -- ze zag zich comedie
spelen voor zich zelf
„0 God," sprak ze verschrikt, beschaamd . „Vergeef me
dit alles . Ik ben niet eenvoudig genoeg, 13 rein to kunnen
naderen . Vergeef het me, God ."
„Last ons op zitten," sprak kapitein Thorn p son, met
een grappig mislukte poging Nederlandsch to spreken . . . .
Hij stood aan den uitgang der zaal, waar N o r a naar
buiten ping en gaf elk der vertrekkenden de hand .
„God zegen u," sprak hzj, ook tot Nor a, met warme,
hartelijke stem .
N o o r t j e keek op, de oog en groot van vragende verrassing .
Meende die man nu, wat hij daar zei ? Was dat slechts
een afscheidsformule, of. . . was dat heusch een bede . . . eenn
bede voor haar ?
Maar o, God, dan was het het ernstigste, het intiemste, het heerlijkste woord, dat oog ooit
iemand tot haar gesproken had
Ze kreeg een kleur van vreugde .
„Dank u, " sprak ze, dankbaar, ootmoedig .
Nu liep ze naar huffs . De wind scheen niets meer met
haar to waken to hebben, tam en onverschillig liep hij
achter haar aan ; nit de wolken motregende het zwakj es .
Van zelf stapten haar voeten voort
ze droomde .
Ze droom.de, dat ze tot het Leger des .Heils behoorde
natuurlijk had ze zich niet uit eigen beweging daarbij
aangesloten
dat ze ooit jets nit eigen beweging zou
doen, was wel het onmogelijkste van alle onmogelijke
dingen op aarde
waar ze was getrouwd met kapitein
T h o m p s on, die haar ten huwelijk had gevraagd . Ze
stelde zich eerst hun kennismaking voor, toevallig bij
kennissen, hunn engagement, de verbazing van familie enn
vrienden, hun huwelijk . Ze zag zich en haar man gezonden
naar een afgelegen provinciestadje, waar niemand hen kende,,
waar ze arm en Bering zouden zijn met de geringen en
armen . Hij, E d w a r d T h o m p s o n, de om zijn levenskeuze
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onterfde zoon van een schatrij k Eng elsch bankier en zi ,
zij Nora Velt .
Nu zag ze zich in haar mooning in een der achterbuurten
buiten de poorten der stad .
Daar zat ze in haar huiskamer voor hot theeblad, een
effen donkerblauw japonnetje had ze aan, eenvoudig en
smaakvol
ze hechtte er aan, zich door haar kleeding niet to
wool van de heilsoldaatj es to onderscheiden
ze wachtte op
Edward, die voor zijn work op refs was geweest . De dour
ging open en haar man kwam binnen, de bruine reistasch
zette hij n eer, de groote pelerienj as droop van den regen,
de donkere oogen lachten . Heel zijn gezond, vroolijk gezicht straalde van vreugde bij hot wederzien . Hij kuste zijn
vrouw op hot voorhoofd .
„God zegen je," zei hij hartelijk en Nor a' s hart
sprong op van dankbare blijdschap . „God zegen je, mijn
vrouwtj e ."
Hij ging naar den gang om zijn druipende jas en
uniformpet aan den kapstok op to hangen, en dan, toen hij
weer binnenkwam, had Nor a de tafel voor hem gedekt,
ze had biefstuk en gebakken aardappelen voor hem warm
gehouden . Hij kook rood in de kamer en slaakte een zucht
van genot .
„Hot is her zoo heerlijk," zei hij, ,,ik wou dat ik
van avond thuis blij ven kon ."
„Moet je naar de bijeenkomst ?" vroeg Nor a teleurgesteld . „Kan je dan niet eons den enkel maal verzuimen ?"
Ze had de kamer zoo gezellig gemaakt voor hem, en
ze had zoo verlangd naar een avond met hem alleen . Straks
bracht hij misschien weer vreemden mee . . . .
E d w a r d s oogen werden diep van verlangen . „Kind",
zei hij verwijtend, „waarom vraag je me dat 2"
Nor a zag naar hem op en ze lachte
want daarom
juist had ze hot hem gevraagd, omdat ze die weigering flog
eons weer wilde hooren
omdat ze hot zoo heerlijk vond
dat hij was, zooals hij was ; dat hij nooit aan eigen genot
dacht, nooit aan hot hare. Dat hij alleen leefde voor zijn
work, alleen voor anderen . . .

331
„Ik moet me haasten," zei hij, „om nog op tijd to
komen ; ik vrees, dat ze toch al wel zonder mij begonnen
zullen zijn .
Zou je van avond n .og kunnen uitgaan 2"
„Waarom 2" vroeg zij, „wou je dat ik m eeging naar
de bijeenkomst :'"
„Neen," lachte hij, dat moest ze alleen does, als ze zelf
er lust in had . Maar er was een arm gezin, waar hij graag
wou, dat ze heenging . De man, een dronkaard, was juist bij
het Leger gekomen, de vrouw was ziek van armoe en ellende .
Die menschen moesten geholpen worden, hoe eer hoe beter .
Ze hadden gebrek ook aan het hoognoodig e. Nor a moest
vooral wat eten voor ze meenemen .
„Waar moet ik dat van loan hales ?" vroeg Nor a
lachend en ze toonde hem haar leege portemonnaie.
E d wards gezicht betrok . Hij stood op van tafel
en maakte zich gereed om heen to gaan .
„Eet je niet meer," vroeg N00 r t j e, als begreep ze
hem niet . „Heb je gees honger vandaag ? Je hebt nog
haast niets gegeten ."
„heen, dank je," zei hij onverschillig, „ik ben klaar,
ik heb gen oeg gehad . Het kliekj a moet je straks maar
meenemen . Er is misschien nog wel wat brood in de
kast 2"
Hij had zijn jas omgeworpen en zette zijn pet op . Toes
aarzelde hij even .
„Dag Nor a ," zei hij innig, en hij zag haar in het
smalle, bleeke gezichtje . ,,Is mijn vrouwtje niet to moe, om,
dat lange eind to gaan 2" vroeg hij bezorgd .
,,Is mijn man niet to moe ?" glimlachte ze plagend . „Ik
heb gegeten van middag . . . . " Ze zagen elkaar aan en
lachten gelukkig. Toes ping Edward heen en Nor a
ruimde de tafel op .
Even later werd er gescheld . Ret was J a a p R e i c h e r s,
haar neef, want tegen dies tijd zou hij natuurlijk wel met
Eli y getrouwd zijn. Hij moest toevallig in de stad zijn
en kwam daarom even bij Nor a aan .
Vergenoegd keek hij rood, J a a p genoot altijd van
alles wat smaakvol was .
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„Wat heb je het hier toch heerlij k," zei hij, „het is
bepaald een genot, een blij de verrassing, hier bins en to

komen na het dwalen door die morsige buurten . Maar
wat doe je? Ga je in dit weer nit? En is Edward niet
thuis ?"

„E d u a r d is naar de bij eenkomst", zei ze, en ze vertelde hem ook, wat zij doen ging .
„Maar ga even zitten en drink een kopje thee . Be
thee zal zoo dadelijk klaar zijn ."
J a a p vroeg haar, waar de mensehen woonden, waar
ze heen moest.

Bat vertelde ze hem ook . Maar als hij dan hoorde, hoe
ver het was, werd hij boos, in vollen ernst .
„Het is krankzinnigheid," beweerde hij, op zoo'n open
dijk to gaan loopen in zulk hondenweer, zij, een vrouw
alleen
zoo iets mocht Ed ward niet toelaten . Wist hij
nu, waar ze heen won gaan ?

„Hij weet het," zei ze, „hij heeft het me zelf gevraagd ."
„En zag hij dan niet, hoe moe je bent ?" vroeg J a a p
bitter .

N o r a lachte vroolijk.

Wat kon J a a p, wat konden

J a a p en Eli y samen begrijpen van een liefde als de
hunne ? „Ja wel," zei ze uitdagend, „maar wat zou dat ?"
J a a p haalde de schouders op . „Goed," zei hij, nu
woedend, „als het hem dan niet aangaat, mij gaat het wel
aan . Hij moet weten, wat hij doet, maar ik laat je niet
alleen gaan
dien langen, eenzamen weg ."
Hij stood op, om haar to begeleiden .
Maar nu lachte Nor a niet meer, ze zag hoe hij twijfelde
aan E d w a r d s liefde .

„J a a p," zei ze ernstig, „de hoogste liefde durft, neen
moet, het hoogste eischen van den geliefde, zooals ook de

hoogste zelfzucht aan zichzelf de hoogste eischen stelt .
Wat men liefheeft, wil men volmaakt zien ."
J a a p antwoordde niet. Hij nam het mandj e op, dat
ze onderwijl had klaargemaakt, en volgde haar zwijgend, in
storm en regen .
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Toen Nor a dien Zondagmorgen hot hek van Ekedal
weer binnenging, was alle gedruktheid, alle mistroostigheid
van hair afgenomen . Eon zacht genoege1jke droomstemming
was over haar gekomen, die alle onaangenaamheden, alle
geluiden, alle gestalten van de buitenwereld, gedempt en
verzacht tot haar komen lief, een stemming, die als een
fijne mist haar isoleerde van haar omgeving . Telkens kon
ze die droomstemming over zich brengen, zoodra ze, denkende
aan bet Leg er des Heils, zich zoetjes en g enoeg elij kj es
overgaf aan haar gedachteii, zich zachtjes inspon in bet
web van eig en . overpeinzingen, waaruit dan sours een vraag,
tot haar gericht, haar zoo plots kon doen opschrikken, als
eon spin, wie eon onzachte menschenhand bet web verstoort .
Dan glimlachte ze even in zichzelve en antwoordde vriendelijk
- en peinsde weer voort, zachtjes, zachtjes . . . droomende
van de mete rust en den vrede, die ze in hot werk voor
Jezus Christus gevonden had .
Eon paar maal had zo kapitein T h o m p s on op straat
ontmoot en dan had do gedachte haar vermaakt, hoe dwaas
bet was, dat ze daar zoo als vreemden fangs elkaar been
liepen, zonder grooten zelfs - hoe grappig, dat hij ook
niet hot flauwsto besof or van had, welk eon belangrijke
rol hj in haar gedachteleven vervulde - en met eon fijn
ironisch glimlachje had ze zich weer verdiept in haar en
Ed ward s toekomst . En met dit zelfde ironische lachje,
was ze ook, meer bewust dan vroeger, begonnon, haar
leven naar Christelijke eischen in to richten, vond ze hot
heerlijk, als ze tal van plichten kon overnemen, die ze meer
speciaal als ,,Christelijk werk" beschouwde, en waar tante,
vaak door hoofdpijn in haar zieke- of armbezoek verhinderd,
weinig neiging daartoe bij E i l y en Marie ontmoette, vond
ze in Nor a eon steeds gewillige huip . En, ofschoon N or a
daarbij tantes welbespraakte hartelijkheid pijnlijk miste en
haar vriendelijke onbevangenheid tot trooston on bemoedigen,
ze ondorvond toch tot haar vreugdo, dat de mensehen bet
ook heusch wel prettig schenen to vinden, als ze binnenkwam - onhandig en verlegen - ais ze bij hen neerzat,
moor luisterend, dam sprekend .

3 34 -Ze begon ook veel naar de kerk to gaan in dien tijd .
Ds. V i n i u s preekte zoo, dat ook andersdenkenden met
genoegen naar hem luisteren konden ook tante, ook
Eli y hoorden hem graag
en soma, 's avonds aan de
thee, als V i n i u s naar vergadering was, en de kleintj es
sliepen, kwam N e 11 i e even aanwippen en dan zongen ze
alien to zamen uit de liederen van S a n key en M o o d y,
en terwijl Eli y lachte en spotte als altijd, dacht Nor a
aan bet Leger des Heils, en dan kon er zulk een kalmte
over haar komen, kon ze zich zoo goed, zoo werkelijk goed
en rustig en tevreden voelen, dat de tranen haar in de
oogen kwamen en ze tot Jezus zei : „o Heer, flu geloof ik
toch heusch, dat Gij bij mij gekomen zijt, maar mijn oogen
waren gehouden, zoodat ik U niet zag komen . . . "
En als ze dan alleen was aann haar werk of door bet
dorp lisp, uitgezonden op een boodschap van barmhartigheid, neuriede ze zacht
„Ik geef mij geheel aan U over,
Mijn leven, mijn toekomst, mijn lot,

Met rustig, blijmoedig gelooven,

O Jezus, mijn Heiland, mijn God.

En ik west, dat de Heer aan mijn zij gaat
Met vriendlijk vertroostend gezicht

En als Zijne liefde mij bijstaat,

Dan valt ook bet moeilijkste licht ."

En dann werd haar bet leven wel heel licht, en blij
en gelukkig . Vreemd, dat men zoo rustig gelooven kan
over onopgelosten twijfel been . . . .
En als Mar i e dan, ads gewoonlijk to pas of to onpas,
haar verlichte denkbeelden begon to verkondigen, lachte
N o o r t j e niet meer, zooals ze dat gewoon was geweest,
maar heel ernstig begon ze to redeneeren om Marie to
bekeeren van haar materialisme . En als Marie zich dan
verhief op haar hooge, haar wetenscbappelijke wereldbeschouwing „als uitkomst van de natuurwetenschappelijke
methods, toegepast op ieder gebied," dan beweerde Nor a
ernstig, dat je verkeerde uitkomsten kreeg, als je de natuurwetenschappelijke methods sing toepassen op dingen, die
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.geen natuurwetenschap waren, en dat de officieele natuurwetenschap wel een mechanische, een materialistisehe natuurbeschouwing aannam, maar dat eon materialistische ti oreldbeschouwing jets heel anders was . En, dat Marie er zulk
een wereldbeschouwing wel op na mocht houden en daarin
gelooven mocht, al s ze dat kiln, als ze dan ook maar
begreep, dat het geloof was en geen wetensehap bij haar .
En Marie, die „natuurwetenschappelijk" altijd jets heel
moois had gevonden, zoo onbevooroordeeld, zoo flunk, zoo
onaf hankelij k -- maar materialisme voelde als jets leelij ks,
jets plats, jets banaals, verklaarde verontwaardigd, dat ze
ook volstrekt geen materialists was,
integendeel,
en,
daar ze bovendien als de meeste atheIsten, tegenover de
vroomheid van een geloovige, niet graag voor onvroom
wilds gehouden worden, ontwikkelde ze dan plotseling,
geheel onbewust, een verrassend maar verward pantheisme,
sprekende over den God in ons, en den God in de natuur
en den God in alle dingen, . . . . en ze zei, dat ze veel meer
eerbied had voor de grootheid der menschelijke ziel, en
voor de goddelijke gedachte der evolutie, zooals zich die
in de Wereldorde openbaarde dan ooit een geloovige voor
zijn „zelf gemaakten God" kon voelen .
En ads N o r a haar dan niet geheel volg en kon, niet
precies begrij penile, waar M a r i e in symbolen en gelijkenissen sprak, en waar ze letterlijk meende, wat ze beweerde,
verklaarde M a r i e, dat alles „tegelijk symbool en werkelijkheid was," en behaalde daarmee, - want in een dergelijke discussie is hij, die het minst tracht zichzelf en de
tegenpartij to begrijpen, of zich begrijpelijk to waken, gewoonlijk de sterkste
gemakkelijk de overwinning .
„Al begreep ik ook al het gebeuren in de natuur,"
schreef N o r a in die dagen, na een gesprek met Marie,
„hoe alles ontstaan en uit elkaar voortgekomen is, uit
elkaar voortkomen moest volgens onveranderlijke natuurwetten,
al toonde men mij de oerstof, waaruit de geheele
wereld, de oercel, waaruit al het leven op aarde geworden
dan nog, nog, zou ik niets weten, niets begrijpen, dan
is
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nog zou het bestaan van die ddne eel me verwonderlijker,,
onbegrijpelijker voorkomen dan geheel de tegenwoordige
wereld in zijn oneindige verscheidenheid van vormen,
dan nog, dan vodral zou ik behoefte hebben aan Een, die
dat alles wel begreep, die zag en, me geruststellend, zeide,,
dat alles goed was . Opdat ik niet zou vertwijfelen en wenschen zou in mijn ontzetting over al het komende leed,
dat die eel vernietigd was geworden bij haar wording, opdatt
ik zou kunnen gelooven, dat het redelij k was en goed en
geen krankzinnigheid al dat doelloos draaien van wereldbollen en wereldstelsels door en om elkander, al dat ge
boren worden en vergaan van werelden en menschen, al
dat ziek worden en lijden en sterven .
„Indien de menschen gelukkig waren, ik zou niet verder
vragen
geluk is doel op zich zelf . Maar de menschen
zijn niet gelukkig . De vreugde der menschen zinkt in hetniet bij de som van al het leed -- een leed, dat niet ver~
mindert met de eeuwen . Hoe hooger, hoe fij ner. bewerktuigd de menschen worden, hoe meer hun vermogen tot
lijden toeneemt . . . .
„Het is niet eigen droef heid, die me on .trust, God . Ik
heb nooit smart gekend, die ik niet drag en kon, die me
niet redelijk voorkwam, het is de pijn, het is de wreedheid
der wereld, het is het lijden van menschen, het doelloozelijden van dieren, dat me bang maakt .
„lk ben een kind, God, ik heb behoefte aan een God,
en als ik een oud vrouwtj a zal geworden zijn, een grij s,
oud vrouwtj e, dan nog zal ik een kind zijn, dat d e hand
van haar vader in de hare voelen wil, de stem vann haar
vader wil hooren, zeggende : „Vrees niet, kind] e, het is
alles goed ."
„Neem mijn hand in de Uwe, God, zeg het mij, last
het mij voelen, dat Gij bestaat . . . , dat het niet door
herseuschimmen is, dat ik mijn ziel, dat moede kind, tot
rust breng."
„Wanneer mij als kind die zenuwachtige angst,
de eenige vrees, die ik ooit gekend heb, want de gedachte
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aan eenig werkelijk gevaar heeft tot nog toe in mij eerder
bet onredelij k gevoel van vreug de dan van vrees opgewekt
wanneer die zenuwachtige angst, die, geloof ik, alle
kinderen kennen, voor jets onbestemds, voor grijpende
handers, kron .kelende gestalten en grijnzende aangezichten,
me in het donkey overviel, als 1k alleen liep
dan vroeg
ik stil : „Lieu e Heer wilt U met m e meegaan . . . . "
„En, als 1k dan jets halen moest van den grooten
zolder, waar al bet witte goed to drogen hung, en 1k
moest plotseling denken aan de jas van baron v a n M ii n c hh a u s en, die, door een dollen bond gebeten, krankzinnig
geworden was
wat is vreeselijker dan een levenloos
ding dat dol wordt ?
en bet werd me dan, alsof de witte
lakens aan de stokken ook dol zouden kunnen worden
en me aanvallen, me grijpen, me omsiingeren konden
dan keek ik slechts glimlachend op tot God, glimlachend
ono mijn eigen bange dwaasheid
en dan verdween mijn
angst en rustig liep ik voort over den grooten, donkeren
zolder, rustig tastte ik in de duisternis naar hetgeen 1k
zoekenn moest, wetende, dat God bij mij was, dat 1k mijn
hand slechts behoefde uit to strekken om Gods hand to
ontmoeten . . . .
„En 's avonds, als 1k in bed lag en de angst me plots
to overvallen kwam, en ik wist, dat er onder mijn bed jets
of een dier,
of een
verschrikkelijks lag : een dief,
spook, of ik weet niet wat, maar bet had lange grijparmen
en vele handers, waarmee bet me aanpakken, vermorzelen,
fiju knijpen kon, wanneer 1k dat voelde, opende ik de oogen
en glimlachte in bet donkey tot God en dan stood daar
een engel in de deuropening, die langzaam rondkeek en
met zijn bilk de angstgedrochten verjaagde . En dan voelde
1k, hoe de grijpende armen zich teru.gtrokken, en de grijnzende aangezichten zich oplosten voor zijn blik, en veilig
lag 1k in de effen, zuivere duisternis .
„maar toch moist ik bet wel, God, moist 1k heel wel, als
kind, dat Gij geen engelen uitzendt om bange kinderen to
bewaken in bun slaap, dat Gij persoonlijk niet komt en
naast ze loopt in bet donkey, en 1k zou wel geschrikt zijn,
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andere hand ontmoet had . . . .
„God ! God, dien ik noodig heb en tot wien ik roep in
mijn angst en droefheid ! doe ik nog steeds, wat ik deed
als kind P
,,Is het door hersenschimmen, dat ik de denkbeeldige
gevaren nit een gevaarloos leven verdrijf ?
„Speel ik, dat ik in U geloof, of geloof ik in U P"
X
De winter was voorbijgegaan en de zomer was gekomen .
En er werd weer geflirt, en gewandeld, en gepicnict en
geten.nist in Esdorp . Maar de vreugde scheen uit dat alles
verdwenen.
Marie en Mart gaven in het geheel niet meer om
pretjes, ze waren dus niet zoo ijverig meer als verleden
jaar, veel liever wandelden ze samen of zaten ze op
Marie' s kamer elkaar wat voor to lezen .
ook J a a p, die voor zijn examen zat, verscheen
weinig op het tenniscourt . En toen hij zijn examen gedaan
dat was einde Juni, ging hij met een vriend op
had
refs en kwam pas terug in Augustus, en daarna nam
Mevrouw R e i c hers hem mee naar de v a n A . r 1 e n s, waar
Mevrouw
ze samen een da g of veertien bleven logeeren
van A r 1 e n was een zusterskind van de oude Mevrouw
C o p s en een vriendin van Mevrouw Reich e r s
en
daarmee was de zomer al weer haast voorbij en naderde
de winter . Geduren de dien winter ging Nor a veel uit, en
ofschoon ze gewoonlijk haar dansen had en tante er voor
zorgde, dat ze behoorlijk gekleed was, en ze zich dus niet
zielig behoefde to gevoelen op een bal, wist ze toch wel,
dat ze weinig opgang maakte onder de jongelui. En's avonds,
als ze dan in bed lag, had ze maar moeite niet in huilen
nit to barsten, niet to gaan snikken in haar ellende en
mistroostigheid
en met het hoofd in de kussens verborgen, hield ze zich zelf voor, dat het er heusch niets niemendal
op aankwam, wat ze gezegd of gedaan had en of ze opgang
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had g e maakt of niet, en dat het heel laf en kinderachtig
was, zich zulke dingen aan to trekken, die eig enlij k niets
beteeken.den . . . .
Ook had ze het druk met haar huishoudelijke plichten
en haar plichten buitenshuis, die ze alien met vreugde
verrichtte, omdat al haar werk, flu ze moist, dat ze hat voor
Jezus Christus deed, beteekenis voor haar had gekregen.
Ook las ze veal dien winter en werkte ze ij verig in de
boeken, die ze van mijnheer Cops tar leers kreeg, enn leerde
ze zich Italiaansch en Noorsch en ze werkte zoo ij verig,
dat hat taste wel eens to bar werd, die verontwaardigd
kon zeggen ; „Je werkt, alsof je voor ears examen zat, alsof
je met les geven je brood moest verdienen ."
Dan sloot Nor a haar boeken wag en wachtte op
gunstiger gelegenheid.
En zoo ging ook daze winter spoedig voorbij, en nog
een zomer en nog een winter, en een zomer en een winter,
en weer werd het zomer en Nor a was nu al drie en twintig
jaar oud .
Ze was naar buiten gag aan om versche bloemen voor
de bloemvazen to plukken . Fen groot veld vol stralend
witte ganzebloemen lag voor haar in de zon . De zware
bloemhoofdjes met heldergel.e barters stonden op lange
stelem, en wuifden zachtkens hears en weer in den wind
met zulk eenn heerlijke onbewustheid van iets anders in de
wereld dan de zon en den wind en burs vreugde, dat N o r a' s
hart benijdend naar ze uitging om deal to hebben aan dit
blijde bloemenfeest.
Ze stood enn staarde naar hat stille gewuif in den wind
tot haar hart vol was van vreugde en van verdriet ; vreugde
omdat de bloemen zoo mooi wares, smart, omdat een
menschenhart dit onbewust geluk niet dealers, zelfs niet
begrijpen kon . En ze strekte de handers uit in haar afgunst,
om to grijpen in dien overvloed, ze naar zich toe to trekken,
ze to dwingen acht to slaan op haar, die aan den rand van
hat gras hun spel stood aan to zien enn meespelen wilde .
Maar ze bedacht zich . Voorzichtig en schroomvallig
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plukte ze een der bloemen af, dicht bij den grond, en
bekeek haar een poosj e aandachtig . . . , toes drukte ze een
kus op het bloemhoofdje, omdat het zoo mooi, zoo groot,
zoo gaaf, zoo stralend wit was .
En ze ging voort met plukken, steeds zich dwingende
tot bedachtzame voorzichtigheid, tot de bloemen zwaar begonnen to worden in haar hand . Maar, toen ze ze daar
liggen zag, de hoofdj es angstig tegen elkaar aangedrukt,
de stralen verdrukt en verbogen, vond ze ze zoo mooi niet
meer en ze kreeg spijt, omdat ze ze zoo had bedorven .
Daarom ging ze naar den bruinen beak en speed een paar
mooie, gave takken af, en schikte de bloemen daartusschen
tot ze een grooten, voornam .en bouquet in de hand hield van
witte sterren op donkerbruinen grond .
Dit schenen de bloemen nu wel prettig to vinden, ze
vonden het wel deftig to mogen binnengaan in het grootemenschenhuis, ontvangen to zullen worden in menschenvertrekken en ze beteugelden dus hun vroolijke ongedwongenheid tot een deftig-voorname nonchalance .
Maar de zon speelde niet meer met de bloemen en de
wind kuste ze niet meer
was het de smart der scheiding,
die de bloemen zoo had doen veranderen ? Was het de
aanraking van een menschenhand ?
Snel bracht N o r a haar bloemen naar binnen . Toen
kwam ze weer terug naar het grasveld, dat nog altijd
straalde en schitterde in de zon
heel bedroefd, dat ze
de bloemen zelfs niet aanraken kon, zonder hun onbewuste
vreugd to bederven.
Maar toen moest ze toch ook weer even lachen om
het spel van haar verbeelding . „Tk weet heusch niet, wat
ik tegenwoordig heb," zei ze met een glimlach en een zucht,
„ik zou over alles wel kunnen huilen, over de kleinste
kleinigheid
het voelt als heimwee
als verlangen naar
. Tk geloof, dat ik oud word en
jets . . . . naar jets
sentimenteel, dat het naar mijn jeugd is, dat ik terug
verlang, naar jeugd en vreugde en lente . . . . " Ze glimlachte, maar met een bezwaard hart . „Vreemd toch," dacht
ze „dat het voor een mensch zoo moeilijk is, om gelukkig
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als het mijue . . . . Of misschien ben ik wel gelukkig ?" vroeg ze „en doe ik maar een beetje sentimenteel
om er verzen over to kunnen maken voor me zelf ?"
Een oogenblik later, toen ze met haar rozenmand bij
de stamrozen stood, om de verwelkte bloemen nit to knippen,
opdat ze den uuin niet zouden ontsieren met hun uitvallende blaadj es
en de mooiste knopj es of to knippen
voor de vazen, lachte ze weer vroolijk
ze had er plezier
in, dat de rozen zoo overvloedig bloeiden dat jaar, en dat
de zoon weer zoo heerlij k scheen na den reg enachtigen morgen .
Toen bracht ze haar rozenschat naar de veranda, waar
ze op het rustieke tafeltj e de leege bloemvazen al had
klaargezet en grog weer den tuin in, om in den moestuin
nog wat papavers to plukken en andere zaadbloemen .
Toen ze terugkwam, stood Eli y in de veranda de
rozen to bewonderen en het vie] Nor a op, dat haar nichtje
zich bijzonder mooi had gemaakt dien middag . Ze had den
rok van haar nieuw don ker-g rij s wandelpakj e aangetrokken,
die haar zoo dank deed schijnen en de warm-roode blouse,
die zoo goed stood bij het donkere haar. Was er iets dien
middag ? vroeg Nor a zich verwonderd af .
E ii y was nog steeds niet geengageerd
en de wereld
begun zich char over to verbazen en gissingen to maken .
Het was g een geheim voor Esdorp, dat E 11 y meer dan
eens had kunnen trouwen, indien ze dat gewild had . Vele
namen werden dan genoemd, ook d e V ri e s, ook R y h o f,
en alien waxen het er over eens, dat ze met R y h o f al
heel schandelijk gecoquetteerd had .
Ook Nor a was indertijd werkelijk heel erg boos en
verontwaardig d g e weest . . , nog was het een punt, dat maar
het best vermeden werd tusschen beide nichtjes ; R y h o f
was zoo goed, zoo degelij k . . , hij had het zoo heel, heel
ernstig gemeend met zijn liefde . Maar Eli y had gelachen
en de schouders opgehaald bij Nor a' s verwijten . Het
was volstrekt niet waar, dat ze R y h o f zou aangemoedigd
hebben, beweerde ze, ze was precies tegen hem geweest
als tegen alle anderen
als ze een beetje meer haar best
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zoo moeilijk to behagen was geweest .
„Maar E 11 y," had N o o r t j e gevon .den, „het was
immers je roeping niet, R y h o f to amuseeren, to behagen ?"
Het was altijd de roeping van de dochters des huizes
de gasten to amuseeren, zei E 11 y . Daarom kwamen ze immers
op Ekedal, omdat ze geamuseerd wilden worden ? Het was
R y h o f s eigen schuld, dat hij haar niet begrepen had, dat
hij als ernst had opgevat, wat als spel was bedoeld . Bah,
hij had alles bedorven met zijn ernst . Eigenlijk begreep
niemand in Nederland wat eigenlijk flirten was . Je moest
in Engelsche boeken eens zien, hoe geniaal ze daar flirten
konden zelfs hot allereenvoudigste Engelsche meisj e
wilt zoo geestig-coquet to antwoorden, dat Hollandsche
jongens en m eisj es er verbluft over zouden staan, dat een
Hollandsche jongen direct verliefd zou worden, inplaats van
een geestig antwoord to geven . Stuur een Hollandschen
jongen naar Engeland en hij kwam met een vrouw terug . . . .
ik ben
„Ga dan naar Engeland, als je flirten wilt
blij dat wij die gave missen," zei N o o r t j e boos .
„Ja natuurlijk," hoonde E 11 y, „jij hebt er evenveel
besef van als R y h o f. Maar daarom heb je ook gees recht,
er over to oordeelen . Je denkt misschien wel, dat het verdienste in je is, dat je niet flirt? Je kun t er even goed
trotsch op zijn, dat je geen verzen maakt of geen boek
schrijft . Een meisj e wordt geboren met de gave to behagen, zooals een dichter dichter geboren wordt . Wie
het niet van nature doet, leert het ook nooit en geen macht
ter woreld, ook niet de kracht van je eigen wil, kan je
beletten eon book to schrijven of een vers to maken of
een flirtation op touw to zetten, wanneer je daartoe in
staat bent ."
„Dan had je teu minste hot onderwerp van je flirtation
beter kunnen kiezen. R y h o f was goon geschikt onderwerp" .
„Je kiest geen onderwerp voor eon boek, voor een vers,
voor eon flirtation," zei Eli y vol minachting voor Nor a' s
niet begrijpen . „Je yin dt hot, hot wordt je gegeven, en
dan mask je er van, wat or van to maken is . Hot had iets
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heel moois, heel opwindends kunnen worden tusschen
Ryhof en mij . . ."
,,Met een boek of een vers bederf je het levers van een
ander niet, mot flirten wel," meende N o r a in ernst .
onzin, beweerde El 1 y ongeduldig, het levers van een
man werd niet bedorven door een ongelukkige liefde .
Iedere man had minstens een ongelukkige liefde in zijn
levers gehad . . . . Maar het was goed, zei ze, dan zou ze wel
niet meer flirten, dan zou ze wel doers als Nor a V e 1 t, die
als een puriteinsch kruidj e-roer-me-niet al haar blaadj es
dichtsloeg, zoodra een jongen met zijn bewondering haar
maar n aderen dorst . . .
„Wat ben je mooi," zei Nor a, de veranda binnenkomende, ,,is er jets van middag ?"
„Het weer is flu Loch flog goed geworden," merkte
E l l y op, zonder op Nor a' s vraag to letters .
„Ja, maar het g ras is flog flat
vindt je de rown
niet mooi ?"
E 11 y bewonderde ze. „Mag ik dit knopj e hebben ?"
vroeg ze, een half ontloken knopje van een Belle Lyonaise
in haar c;e i ntuur stekend .
Nor a beg on de bloemen to schikken en El 1 y opende
haar boek, maar zonder er in to lezen . Ze moist, dat Nor a
niet graag hulp had bij haar werk, vooral niet bij het
schikken van bloemen, maar ze scheen meer in N o r a' s
bezigheid, da,n in haar eigen lectuur verdiept .
Er lag een vreemd-droomerige opgewondenheid in E l l y's
oogen, een zacht-glimlachende ontroerin .g om haar mood,
alsof ze jets groots, jets gewichtigs moist, een geheim, dat
ze telkens op het punt was, mee to deelen .
Nor a had een groote vacs met papavers gevuld en,
terwijl ze die op het hoektafeltje achter El 1 y neerzette
enn zag, hoe mooi het zwart en rood der bloemen weerklank gaf op het donkere haar en de roode blouse, verbaasde ze zich op nieuw over het voorkomen van haar nichtje .
„Waarom heb je je zoo mooi gemaakt ?" probeerde
ze flog eens . ,,Is er jets bijzonders vandaag ?"
Eli y keek op, aarzelend, toen giimlachte ze en bloosde .

344
„Ik bee geengageerd," zei ze onverwacht, „zoo goed
als geengageerd ."
„Maar Eli y . . . . " riep Nor a verschrikt. „Wat bedoel
je ?
Met wien ?"
Eli y lachte . „Wees maar gerust," zei ze, ,,j e hebt
je zin ."
„Hoe ?" vroeg Nor a wantrouwend „en
en M e r t e n s
dan ? Ik dacht heusch, dat hij je vragen ging ."
„Hij heeft me gisteren gevraagd," zei E 11 y kalm,
„maar ik heb hem bedankt," en ironisch voegde ze er bij
„Ik kon hem niet nemen,
ik moist immers, dat hij een
antipathie van jou was ?"
„Zoo P" . . . . vroeg Nor a, langzaam, peinzend, bij uitzondering niet ingaande op Eli y' s scherts . „Wel ver~
bazend ! en ik . . . . ik, die nogal dacht, dat je vann hem hield !"
,.Hoor eens Nor a," zei Eli y ernstig, „als je ooit to
kiezen hebt tusschen iemand van wien je houdt, met wien
je een tijdlang onbeschrijfelijk gelukkig zoudt kunnen zijn,
maar niet op den duur . . . , en een ander, voor wien je
eerbied hebt, met wien je je heele levee zoo kalmpjes,
rustigjes gelukkig zijn zult -- wees dan verstandig en
tries den laatsten."
,,Rij h o f dus," peinsde Nor a voort . „Hoe komt dat
nu zoo op eens ? Heeft hij je weer geschreven ?"
„Ik heb hem geschreven je weet wel, dien brief,
dien we gisteravond nog samen naar de post gebracht
hebben
ik verwacht hem bier vandaag ."
„Weet tante daarvan ?"
„Nog niet, we zuilen bet haar samen vertellen . . . .
Je begrijpt N o o r t j e, dat nzemand behoeft to weten dat
ik hem vroeg, to komen ?"
„Jawel," antwoordde N o r a, nog steeds verbluft . . . .
„En je zegt, dat je niet van hem houdt ?"
„Nu, moat zou dat ?" vroeg Eli y ironisch.
„0 Eli y !" klonk bet in verbijstering .
„Hoor eens kind," spotte Eli y, half ernstig, half
lichtzinnig. „Wees zoo sentimenteel, zoo romantisch, als
je zelf maar wilt, in alle dagelij ksche omstandigheden van
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het levee
als je het maar niet bent in een zoo ernstige,
zoo practische zaak als het huwelijk . Als je ooit trouwt,
doe het dan nuchter, met kalme, open oogen ."
„Zonder liefde ?"
„Desnoods
maar met het vaste voornemen, gelukkig
to zijn en gelukkig to waken ."
„Maar hij denkt natuurlij k, dat je van hem houdt .
Zul je eerlijk zijn ? Zul je het hem zeggen ?"
„Zou dat de manier zijn, hem gelukkig to waken ?"
vroeg E l l y ironisch . „Dat is immers juist hetgeen niemand
ooit to weten malt komen . . . , hij vooral niet . Ik had het
jou ook niet moete .iz vertellen, maar je overviel me met
. vraag . „
je
„Zoo," peinsde N o r a en zweeg . Ze was nu weer bezig
met haar bloemen ; ere stilt en ij verig, alsof ze aan niets
anders dacht .
Eli y bleef haar volg en met haar blikken .
„Dat is nu weer zoo onzinnig van je," barstte ze
plotseling uit, in protest op Nor a' s zwijgen . „Als ik een
paar dagen, een paar maanden gewacht had, nadat ik
Me rt en s bedankt had, tot ik in mijn eenzaamheid zbo
naar liefde en bewondering was gaan verlan gee, dat ik me
had kunnen voorstellen, dat het R ij h o f s liefde en bewondering was, die ik noodig had, dat het naar hem was,
dat ik verlan.gde, dan zou alles best zijn, dan zou ook het
meest dwepend idealistische meisj e niets op me aan to
merken hebben . . . . Zelfs Mar i e niet
maar, nu ik eerlijker bee dan zij" . . .
„M a r i e zou ik er maar buiten laten," meende N o r a,
„tusschen haar en Mar t is het van het begin of aan het
echte geweest ."
Ell y glimlachte
een ongeloovig lachje om Nor a ' s
naieveteit .
„Derek je heusch nog altij d, dat het tusschen Mar i e
en Mart in orde is ?"
„Ket zou vreeselijk zijn, als ze zich vergist hadden" . . .
weifelde N o r a verschrikt .
„En waarom denk je dan, dat ze tegenwoordig zoo
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woest-onhandelbaar op het punt der vrouwen-emancipatie
als ze gelukkig was ?"
„Dus een ongel ukkige liefde maakt de vrouwen tot
strijdsters voor de rechten der vrouw ?" vroeg Nor a met een
poging tot schertsen, omdat ze niet toegeven won, dat het
waar was, wat E 11 y uitsprak wat ze al lang had gevreesd .
Ze sloot graag haar oogen voor het verdriet om haar heen . . .
met haar eigen verdriet voelde ze, zou ze het altijd wel
kunnen klaarspelen
maar het was het leed van je omgeving, waar je machteloos tegenover stondt . . .
.,Teleurstelling werkt op verschillende menschen verschillend," lachte Eli y . „Sommigenn maakt ze kribbig en
heftig en strij dlustig ; anderen tot wij zee of dichters of
heiligen ; weer anderen tot kalme, verstandige, praktische
vrouwen, die de dingen nemen, zooals ze flu eenmaal
zijn . . ., Ret laatste is het beste, d . w . z. het beste voor
iemands levensgeluk."
„Maar zijn de din gen wel, zooals je ze neemt ?" vroeg
Noortje .
„Natuurlijk," zei Eli y, „ik leef niet in illusies en
droomen, zooals Marie. Ik idealiseer de toekomst niet,
ik maak mijn toekomst zelf. Ik maak een plan, een uitvoerbaar plan . De menschen hebben het geluk in hue
eigen hand
meer dan ze meenen . Maar dan moeten
ze het ook grijpen, als het komt . De meesten laten het
geluk over zich komen ads een roes, maar, wat zonder ons
toedoen komt, gaat ook zonder ons toedoen heen . Ze laten
zich levee door de omstandigheden, zonder to beseffen, dat
ze verantwoordelijk zijn voor hue eigen geluk . . . Ik zal mezelf en Will e m gelukkig make-n . Ik weet, dat ik dat zal
kunnen . Will e m houdt van me . . . hij heeft me liefgekregen, kennende al mijn fouten en mijn gebreken . Hij
en nog heeft hij me
heeft me gezien op mijn allerergst
lief. Ik weet, dat hij me zal blijven liefhebben, zoolang ik
blijf, die ik bee
zoolang hij is, die hij is . . . Het is niet
in lichtzinnigheid, dat ik mijn besluit heb genomen . . . "
„En toch geloof ik," zei Nor a zacht, geheel onder
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den indruk van E l l y' s ongewonen ernst en hartstocht,
„toch geloof ik, dat je besluit verkeerd is . Zooals W ii1 e m s liefde noodig is voor jou geluk, zoo is jou liefde
het ook voor het zijne . . . "
„Het geloof aan mijn liefde ."
„0 Eli y, durf je dat op je nemen :'"
„Wat kan ik anders doers ? Zou je dan willen dat ik
M e r t en s koos ' Zou jlj dat doers?" vroeg Eli y ongeduldig, onredelij k .
„Ik zou niet trouwen," zei N o r a kalm .
„Maar daar zou je immers niemand gelukkig mee
makers ! Je zelf wel het allerminst . Wat voor goed zou je
daarmee doers
„Ik zou geen goed willen doers met mijn daden, als
de daad zeif maar goed was ."
„Een daad kan niet goed zijn, als de gevolgen niet
goed zijn . Ik kan me geen daad onaf hankelij k van de
gevoigen voorstellen, ze zijn een deel van de daad . Wat
beteekent goed of kwaad anders dan goed of kwaad in
de gevolgen '"
N o o r t j e glimlachte spottend . „Tegen mij kun je dit
nu wel zeggen, Eli y," zei ze, „als je maar zorgt, nooit zoo
to spreken, waar anderen bij zijn . Zooals ieder logisch
machiavellist een antimachiavelli behoorde to schrijven, zoo
moet jij overal en altijd verkondigen, dat van de waarheid
onder geen enkel voorwendsel mag worden afgeweken, dat
je den leugen haat, omdat ze schade zou doers aan je ziel .
A1s waar of onwaar geen criterium meer is, alleen maar
nuttig of schadelij k . . . . "
Maar E 11 y viel haar in de rede . „Volgens deze opvatting zouden we niemand meer kunnen vertrouwen," beweerd e ze . „Je weet niet half, hoe gevaarlijk je beschouwingen zijn . . . . "
„Weet ik dat niet, of vraag ik daar niet n aar ? Schadelijk of nuttig is immers voor mij het criterium niet, maar
waar of onwaar."
„Neen, natuurlijk niet," zei Eli y bitter, „jij zoudt
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liever de geheele wereld to gronde laten gaan dan jets
to doers, wat „schade doers zou aan je ziel ."
,,Natuurlijk," zei Nor a met kalme beslistheid . ,,Voor
mijn ziel ben ik verantwoordelijk . . . , voor de wereld
gelukkig niet ." Ze lachte . „En eigenlijk ben ik ook voor
jou heelemaal niet verantwoordelij k," zei ze . „En ik begrijp volstrekt niet, waarom ik me zoo veel moeite voor
je geef . ., vooral niet, omdat ik heelemaal niet wensch, dat
ik zal siagen . . . O E 11 y, je weet niet, hoe blij ik ben, hoe
heerlijk ik het vind, R y h o f tot schoonbroer to krijgen .
Ik vind het eigenlijk zoo in-dol . . . Wat is een mensch
toch inconsequent ! Volgens al mijn beginselen moest ik
flu gloeiend verontwaardigd zijn . . , en ik ben er zoo verschrikkelijk blij mee . . . Maar dan moet je ook van hem
gaan houden, Eli y, werkelijk van hem houden, zooals hij
van jon houdt . Een mensch is ook verantwoordelij k voor
zijn liefde !" . . . Even zwegen beiden .
„Dat van M e r t e n s is maar onzin, E 11 y," begon Nor a
weer, ,,j e kunt niet houden van een slecht mensch en je
weet wel, dat hi j . . . dat . . . je weet het eveng oed als ik . . .
dat hij slecht g eleefd heeft . . . " Smeekend keek ze haar
nichtje aan, er blonken tranen in haar oogen . Toen lachte
ze van verleg enheid, dat E 11 y die tranen zag .
„Wat ben je toch dwaas," zei Eli y, „j e bent veel
opgewondener dan ik ."
„Het is ook alles flog zoo nieuw voor me," verontschuldigde zich Nor a . „Je bent natuurlijk al aan het
denkbeeld gewend, maar . . , o, Eli y ik zou zoo graag
willen, dat je waarlij k gelukkig werd . . . "
Met een plotselinge opwelling greep Eli y haar hand
en kuste die. „Ik ben niet waard," zei ze, „dat de menschen van me houden, zooals ze dat doers . Maar heusch
N o or, ik kan niet anders handelen
ik heb g een keuze
ik kan mezelf niet vertrouwen
ik ben bang voor
M e r t e n s. En, heusch, heusch ik kan het Will em niet
vertellen, flu flog niet . . , zeg me, dat je dat begrijpt, dat
je dat inziet ."
„Het is een zaak tusschen R y h o f en jon," zei N o r a

zacht, ,,mijn goedkeuriug heb je immers niet noodig ?"
,,We moeten ten slotte ieder voor ons zelve beslissen,"
dacht Nor a, terwiji ze den rommel begon op to ruimen,
dien ze met haar bloemen gemaakt had . ,,Wat de eene
ziel schaden zou, behoudt misschien de andere ."
Natuurhjk kwam Will e m dien middag, en Eli y
zorgde in den tuin to zijn, then hij kwam, en samen verdwenen ze in het boschje achter den tuin en daarna kwamen
ze onverwacht door de veranda binnen om Mevrouw Merlin
met het heuchelijk nieuws to verrassen . En mevrouw was
heel verrast en in haar schik, ze verheugde zich van harte
in het geluk van haar dochter. En Will em bleef dien
middag eten en er heerschte aan tafel een genoegelijke,
blij-tevreden stemming
een klein beet] e gedrukt alleen,
omdat tame hoofdpijn had gekregen door de verrassing .
Ze had bijna voortdurend hoofdpijn, tegenwoordig . En ook
Will em was stil - het was, alsof hij zijn geluk nog niet
voikomen vertrouwen dorst . . . .
Mevrouw Me r ii n was waarlijk ingenomen met het
engagement . Teder, die ze in die dagen ontmoette, moest
ze het vertellen, hoe blij ze was, hoe heel erg ingenomen
met haar aanstaanden schoonzoon - hoe ernstig hij was
en hoe degelijk en hoe knap
Cum laude" was hij gepromoveerd op een zeer uitstekend proefschrift . En hij was
zoo heel anders dan Mart! In alles, wat hj zei, merkte
je zjn ruimen, onbekrompen blik, zjn bezadigd oordeel .
Hij was joist de man, dien E 11y noodig had, die het dwaze,
lichtzinnige kind wat ernst leeren zou - vreemd toch, niet
waar hoe de uitersten elkaar dikwijls aantrokken! En zoo
bescheiden was hij! Hoe eerbiedig kon hij luisteren naar
het oordeel, naar den raad van ouderen . . . Pat was waarlijk wel een uitzondering tegenwoordig, nu van de grijze
Karen eerbied wend geeischt voor de jejgd!
En ook in Esdorp voelde ieder, die van het engagement hoorde, zich kaim voldaan en tevredengesteld . Dat
was hetgeen had moeten gebeuren voelde ieder . . .
Maar o, waar was de dwaze opgewonden vreugde van
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de pret, de feestvreugde, de roes vain opgewondenheid bij
zulk een overweldigend felt van n .ooit to doorgronden verheuging ? Waar was de dwaasheid, de onredelijkheid, waar
was het mysterie der liefde ?
Esdorp scheen oud en wijs geworden, scheen gewend
geraakt aan het denkbeeld van liefde
en een verloving
scheen » u niet anders to zijn, dan het kalm bezadigd besluit van twee verantwoordelijke menschen het levee verder
samen to willen doorleven .
Alleen Will e m deed, schoon op zijn kalme manier,
een beet] e dwaas, en scheen sours zoo overdreven gelukkig,
dat Nor a er zich din weer over verbazen moest, welk een
wonderlijk ding de liefde toch was en de gave, die liefde
op to wekken en met een glimlach vroeg ze zich af,
waarom het bij voorbeeld nooit in Will e m was opgekomen, dat ook zij, Nor a v e it, misschien wel een goede
vrouw voor hem zou geweest zijn, waarom het nooit in
'iemands gedachten scheen op to komen dat ook zij een
jong meisja was, wier liefde zou kunnen worden opgewekt

En ze vroeg zich, waarin die gave bestond, die zij miste en
die Will e m R y h o f, --- en die El 1 y in zoo hooge mate
bezat,
en Marie
en J a a p
die zelfs een man als
M e r t e n s begeerlijk deed schijnen voor sommige vrouwen .
Was het lets goeds ? Was het lets kwaads ?
„Het is toch vreemd," dacht ze, „dat God bij voorkeur
het kwade schijnt to kiezen, our er het goede nit to doen
voortkomen . Het schijnt den menschen gelijk to geven,
die, Gods weg hierin volgende, de middelen grijpen, die
leiden tot het doel . . . "
„Wilt je, dat Will e m zoo in bewondering voor je
was, N o o r ?" vroeg E 11 y op de slaapkamer . „Weet je
wat hij vandaag van je gezegd heeft ?"
„Nu ?" vroeg N o r a onverschillig, niet willende toonen,
hoe ze dorstte naar eenn beetje bewondering .
„Hij von d je het meest gedisting eerde persoontj e, dat
hij nog ooit gezien had . Zoo fijn en aristocratisch !"
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„Aristocratisch '" en ondanks zich zelve bloosde N o o r t j e
van verrassing . . , daarom, om haar verlegenheid to verbergen, begon ze E 11 y maar wat tegen to spreken . Ze
zou zich zelf eerder democratisch noemen, beweerde ze .
„Hoe kom je er aan :~" vroeg E 11 y verbaasd . „Jij
-democratisch ' . . . Armbezoek kan je toch niet democratisch noemen '" spotte ze .
„Neen," lachte N o o r t j e terug, maar daar was ze dan
ook eigenlijk niet geschikt voor . Juist, dat ze zich daarbij
zoo onhandig voelde, dat ze even verlegen was voor de
armste vrouw als voor de deftigste dame, dat ze zich bij
g een van beiden trachtte in to dringen en niemand
benijdde, die boven haar stond, -- ja, niemand boven zich
voelde in stand, dat was hetgeen ze als democratisch in
zich voelde . . .
„Als je het zoo voelt, zal het ook wel zoo zijn," zei
Ell y luchtig, „maar het heeft toch verdacht veel van
hoog cooed . . . Misschien ben je dan zoo uiterst democratisch
tat je alle menschen . . , als aristocraten voelt, ze allemaal
beoordeelend naar je zelf . . . . Maar bovendien, zie je,
spraken will e m en ik ook meer over je uiterlijk, je optreden dan over den allerdiepsten grond van je karakter ."
N o o r t j e glimlachte even, omdat ze ironisch voelde,
hoe juist dit haar het prettigst aandeed, dit de meeste
waarde voor haar had, als de menschen haar uiterlijk
bewonclerden, waarover immers ieder zich een bevoegd
oordeel kon vormen :'
Ze begon bepaald ijdel to worden in die dagen, veel
ijdeler flu, dan toen ze nog een heel jong meisje was . Zelfs
begonn ze soma to vermoeden dat, indien ze zich vroeger
haar charmes beter gerealiseerd had en zich daaraan overeenkomstig had gedragen, ze misschien ook wel anderen
tot de ontdekking daarvan zou hebben gebracht.
„En toen noemde hij je zoo kalm eenvoudig, zoo verstandig, zoo heerlijk rustig," ging Eli y voort met een
flikkering van spot in de oogen .
„Jawel," zei N o o r t j e, flu geheel g ekalmeerd .
„Ik was bijna jaloerscli geworden bij al diemn lof, want
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ik weet maar al to wel, dat hij mij Diet eenvoudig,
kalm, Diet verstandig vindt ."
„Neen, natuurlijk Diet," zei Nor a rustig .

Diet

XI.
Met zulk een vaste beslistheid kwam het maanlicht
door de openstaande ven sters naar binnen vallen, zoo rustig
had het met zijn fel wit schijnsel van N o r a' s kamer
bezit genomen, had het met zijn zwarte schaduw ieder
hoekje van het vertrek gevuld, dat N o o r t j e daar half
lachend, half verschrikt stond to protesteeren tegen zulk
een brutale overrompeling .
Maar dat ging toch maar zoo Diet? Was deze kamer
Diet haar eigendom P Was dat koele, witte bed, waar het
maanlicht zoo gewetenloos to slapen lag, Diet opgemaakt
voor haar ? Had zij Diet het recht daar in die kussen s het
hoofd to verbergen in duisternis a En nu lag het daar, het
maanlicht, en sliep en gedroeg zich als eigenaar . A.lles
had het haar ontvreemd, ieder ding in de kamer geterroriseerd tot een koele, zwijgende ontvangst . Waarom spraken
ze Diet voor haar, haar dingen ? Hoe kon den ze haar zoo
laf verloochenen voor dat slapende licht P
Er was een feestj e geweest op Ekedal ter eere van
Eli y' s engagement . De familie R y h o f was er geweest
en M a r t, en Ds . V i n i u s en zijn vrouw en natuurlijk
mevrouw R e i c h e r s en J a a p . Maar nu waxen de gasten
vertrokken en mevrouw Merlin, die hoofdpijn had, was
blij, naar bed to kunnen gaan . En toen, plotseling bij het
afscheidnemen was het weer over N o r a gekomen, dat g evoel van hopelooze ellende, was diep in haar het oude
pijngevoel, dwazer, onredelijker dan ooit, aan het kreunen
gegaan van schaamte,
van verlangen naar eenzaamheid
van ongeduld om zich to verbergen voor
en duisternis
zich zelf. En half vluchtende had ze zich naar haar kamer
gehaast . . . .
Maar dat alles was natuurlij k maar onzin . Het was
immers wel mooi, dat maanlicht, dat naar binnen viel,
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het was wel prettig, dat ze zich bij dat licht zou kunnen
uitkleeden, veilig als haar raam achter den plataan verborgen was . . . maar . . , maar onrustig was dat licht toch wel .
Met bevende vingers begon ze zich to ontkleeden .
Nu stond ze voor den spiegel, de haarspelden had ze
nit het haar genomen, en golvend viel het over rug en
schouders. Ze glimlachte, omdat ze zich zoo mooi zag.
Een fij n, tenger fig uurtj e door de wij de, witte plooien van
het nachtgewaad omhuld, een teer, bleek gezichtje, omgeven
door eenu glorieschijn van lichtend haar .
Ze knikte zichzelf toe, en bloosde,
en verborg het
gelaat in de handers .
„0, God," zei ze hartstochtelijk, „ik ben zoo ijdel, zoo
verschrikkelij k ij del, niemand weet, hoe ij del ik ben . Ze
denken sours, de menschen, dat ik niet ijdel genoeg beti,
of to
omdat ik to trotsch ben, mijn ijdelheid to toonen
omdat mijn opvatting van mooi wel eens
verstandig
verschi?t van de hunne
omdat ik mijn haar niet wil
branden, en toevallig Been ringers of armbanden draag,
omdat ik niets voel voor m ooie, kostbare kleeren op zich
zelf, maar zelf mooi wil zijn in mijn kleeding,
maar ze
wetenn niet, ze weten niet, hoe dikwij is ik U gedankt hebt,
als ik door de velden liep en mooi wilde zijn voor U en
voor me zelf; . . . , ze weten het ook nil niet, hoe heerlijk
ik het vied, me zelve z66 to zien in den spiegel ."
.A.andachtig bekeek ze haar gelaat . Ze zag het neusj e,
recht en fijn, den ernstig-vragenden mood, de kinderlijkzuivere lijn van den onderkaak, met fijne inbuiging overgaande in die van de kin, ze keek in de blauwe oogen,
die glansden van opgewondenheid . . . .
,,Set is goed," sprak ze zacht, „indien iemand me
lief had, hij zou me z66 kunnen zien, hij zou zich z66 in
me kunnen verheugen . . . . Liefde is minstens zoo vermooiend als maanlicht . . . ."
Ze begon heen en weer to loopen door de kamer .
„Daaraan althans ligt het niet," mompelde ze, „daaraan
met . . . .
Ze stond stil voor het raam en keek naar buiten .
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Volkomen gaaf en glanzend blonk de man eschijf aan
den hemel, kleine, witte wolkj es dreven, zelflichtend, lang s
een donkerblauwe, met licht gedrenkte lucht .
Ze zag de boomtoppen in bet maanlicht, en de slapende
huizen en daarachter heel in de verte de weiden, witnevelig
in bet licht, als glansde daar de vrede van bet verre land,
waar maanlicht a&n was met gevoel en klank .
,,The land far from ours
Where music and moonlight and feeling
are one."

fluisterde ze verlangend en toen, bijna boos
„Wie heeft ooit bedacht," vroeg ze, „bet maanlicht
vredig to noemen ? Een storm, een onweder is zoo opwindend niet, als dit licht . . . "
Weer hief ze haar oogen op naar de maneschijf, peinzend . Waarom werd de vrede van dat zachte mysterielicht
niet tot vreugde, maar tot onrust en pijn in haar ? W at
was bet toch, dat bet maanlicht van haar eischte, vroeg
ze onrustig, dat ze niet geven kon ? Wat begreep ze niet,
dat ze had moeteu begrijpen
dat ze had moeteu zijn P
.

wat was ze niet geweest,

„P e e r G y n t had bet wel g emakkelijk," sprak ze
zacht-ironisch. „Hij had S o l v e i g om hem to redden ., teen
hij zichzelf, onbegrepen, verloren had in bet lever
maar 1k?" . . .
En ze kreeg tranen in de oogen van medelijden met
zich zelf, omdat de menschen haar zoo kalmweg verloren
zouden later gaan,, zoo stil, zoo onbegrepen . Omdat
niemand haar ooit kennen, niemand haar ooit zien, ooit
begrijpen zou, zooals God haar bedoeld had, omaat geen
stem verlossend jubelen zou voor haar : „flier, bier heb
ik je behouden, in mijn geloof, in mijn hoop, in mijn
liefde."
En o, wat moest dat toch heerlijk zijn, zich zelve verborgen, bewaard to weten in bet hart dat ors liefheeft !
Ze schreide nu heusch heel eventjes, omdat bet toch
zoo aandoenlijk was, dat kleine, tengere figuurtje daar zoo
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eenzaam, zoo heel eenzaa n. to weten in het maanlicht
die kleine gedaante,
,,Whose heart was breaking f'or a little love"

Maar toen schaamde ze zich toch ook weer voor die tranen .
,4lsof ik mezelf niet behouden kon," glimlachte ze
trotsch, „alsof ik char een ander hart voor noodig had! . . . "
Pee r G y n t had zich zeif verloren in het leven, hij had
S o 1 v e i g noodig . . . Neen, het was niet om een paar
verzen, die hij had moeten zingen en niet gezongen had,
om een enkele load die hij verzuimd had, om wat ongedachte gedachten, wat on geweende tranen, dat hij verloren
dreigde to gaan
het was, omdat hij zich zeif, zijn ziel
verkocht had aan de aarde . . . „Zullen we samen ons best
doers,, N o r a V e l t to bewaren, God ?" vroeg ze ernstig,
„haar to begrij pen, zooals gij haar u gedacht had '
"
„Mij zeif to behouden in God," sprak ze peinzend .
„Mijn ziel niet to verkoopen . . . , niet voor lof of voordeel,
of bewondering . . . , niet om goed to doers, om nut to
stichten in de wereld niet om to slagen in eenigerlei
zaak . ., niet voor liefde . ., ook niet voor het geloof, voor
den vrede, die alle verstand to boven gaat . . . Misschien
zal ik eenmaal, n a een nutteloos 1 e ven, voor U komen
pleiten op mijn ongeloof, God . . . . "

Weer begon ze heen en weer to loopen door de kamer .
„Samen met u, God," fluisterde ze, naar buiten ziende,
„desnoods . . . desnoods alleen."
„Ik weet niet, wat ik van avond heb," begon ze een
oogenblik later, „ik weet niet, waarom ik niet naar bed
kan gaan
ik weet niet . . . " haar lippen begonnen to
trillen, „ik weet het wel," sprak ze plotseling, snel, hartstocbtelijk sprekend . „Vat geeft het me, of ik het me
langer ontveins, wat geeft het me, of ik mezelf tot vervelens toe voorhoud, dat J a a p de man niet is, dien ik ooit
zou kunnen liefkrijgen dat hij eigenlijk n .iets anders
is, dan een aristocratische, bedaarde egoist
zonder diepte,
zonder ernst, zonder hartstocht
zoo juist de jongen,
waar A r i s t o t e 1 e s plezier in zou hebben gehad
maat-
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houdend in alles vrij knap, vrij muzikaal
vrij practisch, vrij verstandig, matig vooruitstrevend, matig orthodox,
bewonderend met mate, lief hebbend . . . , met mate . . . .
„En wit geeft het me, of 1k al zoek, iederen avond,
naar minachtende woorden van spot en ironie om mij n
afkeuring to uiten, terwijl ik toch dagelijks, als ik zijn
hooge gestalte maar van verre zie naderen, ale 1k hens zijn
lang lichaam zie uitstrekken in een der stoelen in onze
veranda
weet en noel, dat iedere houding van zijn
hoofd, iedere beweging van zijn fijne vingers, iedere klank
in zijn stem, mijn hart doet ontroeren van vreugde 7 wit
geeft het me, of 1k mezelf al betoog, dat 1k niet werkelijk
van hem houd, dat het alleen maar zijn schoonheid is,
die ik lief heb, en dat het heusch verkeerd is, en zoo niet
terwijl ik toch weet, en het heerlijk vind,
wezen moe t
at et zoo is . . . "
„God," Gel ze plotseling, bevende van opgewondenheld, „wanneer ik U ooit jets heb gevraagd, jets van belang,
ik h.eb het n.ooit gekreg en . . . . Dat was goed, ik vroeg
zeker om dingen die niet goed voor me wares, die U to
goed was me to genes . Maar nu ga ik U lets vragen, dat
ik wel won, dat gebeurde . . ., en ik wou, dat U nu eens
voor een enkele mail, niet de Algoede, Alwijze God voor
me waart maar de goedige Geese uit het tooversprookje,
de verraderlijk goede Geese, die zich verbidden last, die
de menselien strafe, indien ze din gestraft moeten worden,
juist door de vervulling van hun wenschen . Ziet U, ik
zal niet klagen, als het font uitkomt, 1k zal U heusch niet
verantwoordelijk houden voor de gevolgen."
Ze knielde seer, enn sloot de oogen en vouwde de
handen in officieel gebed .
„God," vroeg ze, nadrukkelijk en langzaam, „ik bid
U, dat J a a p Re ichers mij mag liefkrijgen, mij No ra
V e it . . . . U weet wel, hoe ik liefhebben bedoel," voegde
ze er, opstaande, haastig aan toe, als vreesd e ze, dat God
flu ook, als de goede Geest uit de tooversprookj es, zich
door een woorddraaierijtj a aan de vervulling van hear
wenschen onttrekken zou .
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„En nu," sprak ze ironisch, „als U her nu maar voor
zorgt, zal ik zedf wel zorgen voor de gevolgen ."
Ze scheen flu veel rustiger geworden, kalm stood ze
zich bet haar to vlechten voor den spiegel . „Ik ben flu ook
al drie-en-twintig jaar," verontschuldigde ze zich, „en de
tijden zijn voorbij, dat de deugd der vrouwen lijden en
wachten was . Ik moet flu eindelijk weten, hoe bet staat .
Ads een man een meisj e gevraagd heeft, als hij zijn lot weet,
gnat hij been en werkt en leert vergeten . Waarom zouden
wij vrouwen moeten wachten en wachten tot ooze liefde
groot en sterk geworden is, sterker dan wij zelve . . . tot
we to oud zijn om to gaan werken, to moe, to zwak om
ooze smart to o verwinnen . . . Niets krenkt bet hart als
uitgestelde hoop
over een week, moet ik bet weten, God, en ik
zal bet weten al moest ik bet J a a p openlijk vragen . En
ads bet dan „peen" is, want ik vrees, dat U toch weer al
daarvoor bent
mijn uitdagende woorden vergeven zult
al;~ bet dan „neen"
U flu eenmaal God en geen berggeest
is, dan zal ik zien, welk werk U voor mij to doen hebt . . .
maar als bet ,,ja" is . . . o, God, welk een zaligheid ! 0, mijn
jongen, mijn jongen, ik kan bet niet helpen, dat ik van
bet is je schoonheid, bet is
o neen J a a p,
je houd
j e bent bet zelf, j e bent bet zelf ! En ik meende bet niet,
als ik kwaad van je sprak, al s ik je gebrek aan hartstocht
verweet, gebrek aan liefde ! Wat moist ik of van je liefde ?
Ik was maar een beet] e boos, J a a p, omdat ik dacht, dat
je niet van me hield . . . En ik vind bet eigendijk ook zoo
prettig al je fouten op to noemen, want bet is om alles
moat je bent, J a a p, om elk van je fouten, dat ik je lief
heb . En wees uu niet meer boos, vergeef bet me, indien ik
onredelijk voor je was ! Je kunt toch niet verlangen dat
een vrouw, die lief heeft, rededij k zijn zou ?"
Van dat oogenblik of aan was N o r a's bonding tegenover J a a p veranderd . Niet, dat ze getracht zou hebben,
hem to behag en, zijn liefde op to wekken, ze kon nu eenmaal niet coq net, niet behaagziek zijn, ze kon flu eenmaal
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goon aanloop nemen voor ze sprong . . . Maar ze begon hem
eenvoudig en openlijk haar liefde to toonen, opdat hij weten
mocht, dat ze van hem Meld. Ze had misschien een zeer onvoldoende wij ze haar liefde to toonen, ook waar ze die uiten
wilde, en ze heeft nooit geweten of J a a p, of haar omgeving, de verandering in haar gedrag opgemerkt heeft of
niet -- maar voor haar eigen gevoel gaf ze zich bloot voor
Jaap, gaf ze zich bloot voor heel Esdorp, en dat juist wilde
ze . . . Waarom zou een jongen zijn liefde mogen toonen
en een meisje niet ?
J a a p met zijn lange beenen en N o r a met haar altijd
vluggen, veerkrachtigen stag waxen de anderen eon heel
eind vooruitgestoven op den weg naar den Dennenheuvel,
waar ze de zon wilden zien ondergaan . Vroeger zou
N o o r t j e haar stag moedwillig vertraagd hebben, zou ze
Eli y en Marie hebben toeg eroepen, zich toch to haasten,
daar ze anders zeker to last voor den zonsondergang zouden
zijn, verlegen als ze zich altijd voelde alleen met J a a p .
Maar fl u had ze zich laten gaan, blij, J a a p eindelij k
eons alleen to zullen spreken .
J a a p sprak druk. Hij was een paar dagen met zijn
moeder bij de V a n A r l o n s geweest en hij vertelde van
een fietstochtj e, dat ze daar gemaakt hadden . Hot was
mooi in de buurt van Driebergen, vond hij, vooral 's avon ds
als de zon ouderging, in hot lage land den kaut van
Bunnik en Neerlangbroek op . Ze hadden op een avond
langs de Wetering gefietst, langs vurige klavervelden, vol
klaprozen en helgele koolzaadvelden
en Nor a kon
hot zich zoo good voorstellen, terwijl hij vertelde, die
bloeiende velden in hot avondlicht, als alle kleuren flog
even fel opgehaald worden door de ondergaande zon .
Nu was hij weer aan hot work, vertelde J a a p, hij
moest flu wat voortmaken met zijn proefschrift . En Nor a
vroeg hem daarnaar, naar hot onderwerp van zijn dissertatie,
naar zijn moeilijkheden . Ze won altijd zou graag weten,
hoe eon mensch hot toch aanlegde, niet, om heel veel bekends to weten to komen, maar om zelf iets nieuws to
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vinden, jets, dat de moeite van het opschrijven waard was .
J a a p lachte . Ze moest zich daar niet to veel van
voorstellen, van dat nieuwe in de rechtswetenschappen, dat
nieuwe in zijn dissertatie. En hij begon haar nit to leggen,
wat hij deed, hoe hij werkte, waar hij zijn stof putte en
Nor a luisterde vol belangstelling . Het gesprek vlotte heel
goed, heel gemakkelijk, zoolang J a a p vertelde .
En daar straks toes hij zat to werken, en ze hem
stoorden met hun komst . . . begon Nora.
Neen, then werkte hij niet., then had hij in „het Jongetj e"
van H e n r i Bore l zitten lezen, dat kende Nora immers ook
Natuurlij k, „het Jong etj e" en „Hilda van S uylenburg",
dat waren de boeken, die iedereen las, waarover je mee
moest kunn en spreken in die dagen .
En hoe vond ze het boek ' Haar oordeel over „Hjlda"
kon hij zich wel voorstellen, maar hij was benieuwd of ze
het boek van H e n r i B o r e 1 mooi vond of niet .
Juist dat hij zei, er benieuwd naar to zijn, maakte
N o o r t j e verlegen en zenuwachtig, maakte, dat ze haar
oordeel haast niet uiten dorst . Onsympathiek vond ze het
boek van het begin tot het einde. Ze vond het verkeerd,
dat kinderenn zich verbeeldden verliefd op elkaar to zijn en
dat de schrijver daar zoo gewichtig over deed . Ze kende
ze immers heel goed, die meisj es, die brief j es schreven aan
haar vriendjes, hen ontmoetten in het geheim, achter denn
rug van haar ouders om, en ze kende ook haar leugens,
en draaierijen en bedrog . . . . En al was dat alles nu nog
zoo mooi beschreven met heel veel fijne, teen-mooie woordjes, de zaak bleef dezelfde . Maar in J a a p s vraag had ze
gevoeld, hoe hij het boek bewonderde
misschien wel had
hij onder 't lezen gedacht aan het een of ander verliefdheidje nit zijn jeugd? En vond hij het heerlijk, die liefde
zoo heel mooi en fijn geIdealiseerd to vinden ?
„Ik houd niet van het boek," sprak ze ontwijkend .,
,, Taarom niet ?" vroeg J a a p met een klein glimlachj e
van beter beg rij pen . „Vindt je het verkeerd ?"
„Ja," zei ze zenuwachtig, „ik houd er niet van, dat
kinderen verliefd zijn ."
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„Dat dacht ik wel," zei J a a p, „ik dacht wel, dat je
dit niet zoudt kunnen begrij pen . Maar heusch, je vat het
heelemaal verkeerd op N o o r t j e, dit is geen gewone
jongensverliefdheid, dit is liefde . . . , een heel mooie, heel
teere liefde, des to refiner, omdat het flog refine kinderen
zijn, die elkaar zoo lief hadden . De liefde tusschen deze
twee is iets heel bij zonders ."
„Dat heeft Bore 1 me ook aan het verstand pogen to
brengen, maar ik geloofde hem niet . Ofschoon . . . , van
het jongetje is het misschien ook wel iets bij zonders, die
was niet normaal en het is moeilijk in gedachten en gevoelens van zenuwzieken in to komen . Maar het meisje is
een heel gewoon kind, een kind dat achter den rug van
hair moeder wenken geeft aan haar vriendj e . Ik heb niet
aan haar reinheid kunnen gelooven ."
J a a p zweeg, blijkbaar een beetje ontstemd .
„Maar de stijl dan?" vroeg hij even later, „dien moet
je toch wel mooi vinden."
Nor a antwoordde niet terstond, wat zou ze zeggen a
dat ze den stijl vond, als het heele boek, weekelij k, valschgevoelig ? Ze had geen moed, J a a p flog dieper to ontstemmen .
„Nogal," klonk het flauw .
Ze voelde, hoe ze J a a p flu weer tegenvallen moest
hoe koel, hoe bekrompen, hoe onsympathiek hij haar vinden
moest in haar niet mee kunnen voeldn met hetgeen hij
bewonderde .
Maar waarom had hij haar ook naar haar oordeel gevraagd ? Het was altijd pijnlijk als de menschen je ernstig
vroegen om critiek.
J a a p zweeg en N o o r t j e liep zwijgend naasf hem,
en ze voelde de stilte op zich komen aansuizen als een
vaag-angstige beklemming die ze breken moest, maar niet
kon verbreken . Wat zou ze zeggen ? Dat de zon mooi
beloofde onder to gaan ? Maar zou dat niet zijn, alsof ze
niet zwijgen dorst ? Waarom zei J a a p flu niets ? Zou hij
heusch een beetje teleurgesteld zijn, dat ze zoo niets was
dan critiek en koel verstand ? Zou hij over iets nadenken ?
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lets, dat hij zeggen wou . . . Gelukkig, flu waren ze op den
top, flu zouden Marie en B 11 y dadelijk bij hen zijn .
Taarom was ze ook zoo dom geweest, vooruit to stormen
met J a a p ? Ze had toch met heusch gehoopt, dat . . . .
„De zon staat flog zoo hoop," zei J a a p, ,,we kunnen
flog best den top van den Kerstenberg bereiken, vandaar
is het uitzicht veel onbeperkter ."
„Goed," zei N o o r t j e gedwee . Ze zou over zich laten
komen, wat over haar komen wou, dacht ze
misschien
was bet ook maar bet beste dat ze flu volhield tot bet
einde toe . Ze moest bet flu immers weten ? Hardnekkig
zou ze blijven loopen mast J a a p, en J a a p moest sprek .en .
Ze zou zwijgen, tot hij sprak
tot hij zei, wat hij to
zeggen had
of ook zweeg
dat zou genoeg zeggen .
Ze zaten mast elkaar op den grond en keken naar
de ondergaande zon . N o r a zweeg. Zou J a a p bet flu
begrij pen, bet flu weten ? Hoorde hij, hoe de stilte suisde
om hen been? hoe ze wachtte
hoe ze hoopte en zweeg
hij toch ? Had hij dus njets to zeggen ? Maar waarom had
hij haar dan meegenomen naar dezen top, als hij haar niets
to zeggen had?
„N o r a ," zei J a a p haastig, „ik moet je jets vertellen
een heel grout nieuws
ik ben geengageerd
met
E din e. Ik heb haar verleden week gevraagd, daarom zijn
mama en ik er been g egaan
alles is flu in orde gekomen . . .
Maar bet is flog een geheim, eenn grout geheim, ik had bet
je flog niet mogen vertellen . . . Maar ik kreeg plotselin g
een gevoel, alsof ik bet je vertellen moest . . . ."
Met E d i n e ? Vreemd, dat ze nooit aan die mogelijkheid
ze heeft altijd aan El 1 y gedacht en nooit
gedacht heeft
aan E d i n e
ze moist, dat mevrouw R e i c h e r s bet wenschte, .
en toch dacht ze nooit aan E d i n e v a n Arr l e n! Met
E d i n e dus ? ja, flu wilt ze alles, moat ze wenschte to weten,
. veel, veel meer van haar dan hij weten
en J a a p moist
mocht . . . .
„J a a p ," zei ze haastig, en haar stem klonk heel warm
en hartelijk, ,,o, J a a p! hoe aardig ! Ik heb E d i n e altijd
zoo lief gevonden, zoo hartelijk, zoo eenvoudig ! Hoe heerlijk,w
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he ? En wat zal je mama in haar schik zijn . E din a is
altijd een favorietje van haar geweest ."
Zie, dat had Nor a n u niet moeten zeggen, voelde ze,
het klonk haar als een insinuatie . . . , ze schrok
ze
schaamde er zich voor .
mama is heel blij," zei J a a p kalm „ze heeft dit
altijd gewenscht ."
„En wanneer wordt het publiek ?" vroeg N o o r t j e
opgewekt . „Ga je eerst promoveeren of wil je voor je
promotie de drukte van het publiek worden achter denn
rug hebben ?"
J a a p moist het nog niet, er was nog zoo weinig afgesproken .
Gelukkig, vond Nor a, dat het niet zoo's heel lang
engagement zou behoeven to worden, net zoo lang als dat
van Marie en Mar t . Pat leek haar zoo vervelend . Een
engagement van een jaar, dat vond ze eigenlijk het aardigst .
O, ze kon zich zoo goed begrijpen, dat J a a p het gevoel had
gehad, alsof hij het haar vertellen moest, bij het kijken naar
dien prachtigen zonsondergang, terwijl zijn hart natuurlijk,

zoo vol, zoo boordevol werd van E d i n e . Was de zon ook
zoo mooi geweest, toen ze daar fietsten door de velden bij
Driebergen ? O, en hij behoefde niet bang to zijn, dat ze zijn
geheimm aan iemand zou vertellen . Zelfs aan E 1 l y niet . Ze
vond het juist zoo prettig in het bezit van zoo'n groot
geheim to zijn, jets to weten, moat de anderen nog niet
moisten, je voelde je dan zoo gewichtig, lachte ze vroolij k .
En E d i n e zou flu natuurlijk nog meer dan vroeg er in
Esdorp konlen . Dat was prettig, iedereen in Esdorp hield
van haar. Maar . . . , maar vond J a a p het niet gek P . . . ze
het was een volkomen
had het heelemaal niet verwacht
verrassing voor haar !
Ze zag J a a p aan, vroolijk, vrij, open, want N o o r t j e
was trotsch en als ze zich een oogenblik voor hem Moot
gegeven had
ze was gek, toen ze het deed ! als ze hem
een oogenblik had doen denken, dat ze van hem held,
dan zou ze hem zd6 in de war brengen, zoo grondig in de
war brengen, dat hij zou gaan twijfelen aan hetgeen hij
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voor zijn oogen gebeuren zag . Want alles mocht hij van
haar denken, alias, behalve dit gene, dat ze hem lief had !
„Is hat niet grappig '" vroeg ze weer, „dat we daar zoo
geen van alien eenig vermoeden van hadden ? Maar kom,
de anderen worden al ongeduldig, zie ze wenken, ze zullen
niet beg rij pen, wat we zoo druk met elkaar to bepraten
hebben" . . . .
En waarlijk, tante was een beetje boos, omdat ze zoo
lan g waxen wag g ebleven, en mevrouw R e i c h e r s zag hen
beiden aan met een vragen.d-onderzoekenden blik, en ze
liet grappig hoog en ongenaakbaar haar ontevredenheid
aan N o o r t j e voelen .
En N o o r t j e voelde met plotselingen schrik, hoe haar
dat ergerde, hoe vreeselijk prikkelbaar ze was .
„Rat was ook veal to koud, om zoo lang stil to blij van
zitten," zei tante boos, „je ziet bleak van de kou."
„Ik P" vroeg N o o r t j e verbaasd, en ze voelde met den
achterkant van haar ti fingers aan haar wangen, ja waarlijk,
ze moest toestemmen, dat ze koud geworden was . Met
beide handen begon ze zich de wangen rood to wrijven .
Z66, had ze flu weer een kleur P
Ell y keek haar aan . N o o r t j e kon dien spottenden
blik van E l i y nooit g oed uitstaan . Wat verbeeldde El 1 y
zich P Dacht ze heusch, dat er jets was voorgevallen tusschen J a a p en haar ? Wat een onzin ! Er bestond niets,
niets tusschen hen beiden . En waarom was mevrouw R e ic h e r s zoo in hat oogvallend koel bij hat afscheid semen ;
dacht ze, dat ze gepoogd had, J a a p voor zich to winners P
Nu, dan kon ze immers gerust zijn, J a a p was immers
geen gab eerd, en hij was heusch niet de jongen om een
dwaasheid to does
en zij niet het m.eisje, voor wie iemand
een dwaasheid does zou .
Ze stak haar hand nit en keek mevrouw onschuldig
in de wantrouwende oogen . „Dag mevrouw," sprak ze
kalm.
Maar o, hoe ze inwendig beefde van ellende, vann ergernis, van schaamte.
J a a p deed voor zijn moeder hat tuinhekje van Rozen-
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hof open en N o o r t j e zag ze samen in druk gesprek verdwijnen, in de veranda. Ze moist wel, waarover ze spraken.
J a a p vertelde nu natuurlijk ears zijn moeder, hoe hij Nor a
het geheim maar verteld had, hij had het wel moeten
. uit medelijden . . ., ze scheen to denken, dat . . . .
doers
Wacht, Nor a moest er eventj es heen, ze moest ze even
gaan vertellen, dat ze zich vergisten, als ze misschien
mochten denken, dat ze in ernst van J a a p hield, . . . .
het was maar een bevlieging van haar geweest, een
oogenblik van verstandsverbijstering
kijk ze moest er
al weer om lechers
morgen zou alles al lang weer vergeten zijn. Bah, ze moesten, heusch, uiet zoo gewichtig
doers over niets
het was zoo irriteerend . . . .
En zou J a a p het morgen aan E din e vertellen ? En
zou mevrouw Reich e r s er mee near de C o p s e n gaan
En zou Ell y alles begrepen hebben? En zou heel Esdorp
het flu weldra weten ? Goed, dan moesten ze maar praten,
moat ging het haar aan ? maar praten en gissen . Weten
deden ze niets . Er was ook immers niets to weten ? Niets
gebeurd, niets uitgesproken ?
al dien
Och, och, moat was ze toch dwaas geweest
tijd
terwijl ze daar rondliep, en. J a a p het hof maakte . . .
en hoopte. ., en God dwingen won . En God had op haar
neer gezien
al dien tijd,
en Hij had haar daar maar
laten rondloopen, als een dwaas, terwijl het feit al beslist
was, en God het moist en J a a p . . . .
Ze keek op met een plotseling e bewegin .g van ongeduld . Indien ze op dat oogenblik in haar voeten de kracht
had gehad van Repelsteeltje, die zich in een oogenblik
van drift en schaamte door de aardkorst heen, en voor goed
weggestampt had . . ., hoe ze gestampt, hoe ze gestampt
zou hebben !
„Er is voor mij altijd zoo jets diep melankolieks in
een zonsondergang," hoorde ze Marie zeg gen
Mar i e
zei in den laatsten tijd weer graag diep-gevoelde dingen
,,in dat langzaam wegsterven dier kleuren, dat veal en
valer worden van dien felgloeienden hemel tot een grijze,
kille schemering . Het is zoo in-droevig, je voelt je dan,
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alsof al het warme, al het rnooie uit je levers wegging . . .
en je staat er bij en ziet het machteloos aan . . . . "
N o r a ergerde zich, als altij d, aan Marie's aanstellerij
„Mein Fraulein, rein Sie munter
Das ist emn alter Stuck,
Hier vorne geht sie unter
Und kehrt von hinten zuri ck ."

troostte ze haar spottend .
Mar i e keek verschrikt en diep gekrenkt, maar tante,
die nog een beet] e boos op N o r a was, dat ze haar zoo lang
had laten wachten, nam de partij van haar dochter .
Mar i e had groot gelijk, vond ze, er was jets weemoed-plechtigs in een zonsondergang ; alle groote dichters
hadden dat gevoeld, en als H e i n e daarmee spotters kon,
bewees het alleen, hoe cynisch, hoe ongevoelig hij was . Zij
held niet van H e i n e, je kon nooit in H e i n e lezen, vond
ze, of er werd jets goeds in je gekrenkt, altij d liet hij je
jets slechter dan hij je vond .
„Kom, moedertj e, de tegenwoordige jeugd is immers
al bedorven," plaagde Eli y haar moeder, „zelfs H e i n e
kan haar niet slechter makers dann ze al is . Het woord, neen
het begrip „plechtig" bestaat eenvoudig niet bij de jongeren . Zelfs de avondstond stemt ons niet plechtig meer ."
„En we „sidderen" niet meer bij het „rollers van den
donder" en zien niet meer, hoe „de sterren Gods lof verkondigen", noch hooren, hoe de zee „van oneindigheid
spreekt", en toch . . . ."
„Toch zijn ook wij dichters," had N o r a willen zeggen,
maar tante viel haar in de rede
„Dat is dan toch maar jammer," zei ze eenigszins
scherp, „dat alle gevoel van ernst en eerbied zoo verloren
is gegaan bij de jongeren . Ik kan niet zeggen, dat burs
poezie er bij gewonnen heeft. Godsdienstige eerbied voor
den Schepper van al het schoone inspireert tot hooger
kunstwerken dan spot en cynisme ."
N o o r t j e zweeg, ze voelde, hoe al wat ze op dat oogenblik zeide, tot een onaangenaamheid zou worden .
Maar E ii y schertste vroolijk, dat ze heel goed moist,

ass
hoe mama in het diepst van haar hart toch wel een klein
beet] a van H e i n e hield,
ze vond hem eigenlij k wel heel
geestig, nietwaar ? Wie weet, hoe dikwij is ze in He i n e
had zitten smullen
en genoten had van zijn heerlijke
sentimentaliteit, als niemand haar zien kon . „Nietwaar,
moedertj e, maar u wilt er voor ons maar niet voor uitkomen ?"
Toen had tante weer moeten lachen . Eli y kon haar
altijd weer in een goed humeur brengen, al was ze ook
nog zoo ontstemd .
N o r a verborg het gelaat in de handers en snikte en snikte .
Ze snikte zoo heftig, dat ze bang was, dat Mar i e en
Eli y het zouden hooren in haar slaapkamer naast de hare .
Maar och, ze was ook zoo bedroefd, zoo bang, zoo in de war .
Eigenlijk moist ze niet, waarover ze schreide, want er
was niets gebeurd dien avond, niets, waarover ze bedroefd
moest zijn, ze had niets gezegd of gedaan, waarover ze
zich zou behoeven to schamen . Ze had zekerheid gekregen,
heel toevallig en ongezocht, van iets, dat ze altijd wel had
geweten, altijd had behooren to weten . Waarom was ze
dan nu zoo kinderachtig ? Waarom snikte ze dan zoo ? Was
het heusch om J a a p s liefde P
Indien het „neen" is, had ze gezegd, ze zou niet ongelukkig zijn, ze zou het hoofd opheffen en heengaan om to
werken . Goed, dat moest ze dan ook flu maar gaan doers .
Ze zou niet laf, niet laksch meer zijn, niet bang meer voor
haar incognito van verstandsmensch . . . , en het zou immers
heerlijk zijn, weg to mogen gaan nit Esdorp, geen onderzoekende, geen meelijdende blikken meer to hoeven vreezen -- veilig to zijn, 'verborgen bij vreemden ! Och, ze zou
dezen dwazen droom wel kunnen vergeten . . .
N o o r t j e snikte het uit .
„0, God", bad ze, „ik ben zoo bang, zoo klein, zoo in
de war. 1k weet niet meer, moat kwaad of moat goed, moat
laf of moat flunk is . Ik weet niet meer, waarop ik trotsch
moet zijn, en waarover ik me schamen moet . Ik doe het
beide tegelijk over den en hetzelfde ding. Ik vind het

vreeselijk van mezelf, ik bee er beschaamd, maar
ik kan
het waarlijk niet helpers,
toch ook ook zoo gelukkig
over dat . . . , ik J a a p liefheb . . . .
„Ik ben dwaas geweest, God, ik heb mijn eigen weg willen
gaan --- en zie, ik ben een kind, dat nog geen stag alleen
kan doers zonder verdwalen . . . . Neem mijn hand in uw
handers, God, breng me, geleid me, waarheen ik gaan moet .
Ik ben nix niet bang meer voor verdriet, ik ben alleen
maar bang, me weer to vergissen . Zeg me, wat ik doers
moet . . . , moet ik her blijven ? moet ik heengaan ? Ik wil
alles, ik durf alles, als ik maar weet, dat het uw wil is . . . "
Ze lag geknield voor haar bed en een wonderheerlijk
gevoel van rust begon nu to komen over haar ziel . Daarom
this had God dit alles gedaan, opdat ze zich geheel aan
Hem zou leeren overgeven . ? Den trots, de eigenzinnigheid
van zijn oproerig kind had Hij gebroken, en flu, o het was
heerlijk, eigen gedachten, eigen oordeel to mogen gevangen
geven aan En, die voor haar denken en besluiten zou, aan
een vergevende liefde, die alles zou goedmaken .
In stille, zoete extase hief ze glimlachend het betraande
gezichtj e omhoog, zacht fluisterend
„Slechts zelden heb 1k, wat ik vroeg, verkregen
Maar dwaling vrees ik meerder dan verdriet,
En met eon glimlach heb ik stil gezwegen,
Ale Gij mijn wenschen onbevredigd hot .
G limlachend zal ik zwijgen . . . ."

Ja dat zou ze, dat beloofde ze . God moest maar doers,
wat Hij wilde en zij zou volgen, gehoorzaam, zwijgend, glimlachend . En toen ze in bed lag, nog zachtjes nasnikkend,
half van pijn, half van vreugde, dacht ze zich rustig de
nieuwe toekomst in . Hoe ze werken zou, ernstig en ijverig.
Hoe ze altijd al haar krachten zou inspannen, steeds het
beste gevende, wat in haar was . Hoe heerlijk het zijn zou
van den ochtend tot den avond bezig to mogen zijn met
werk, dat op zich zelf een genot voor haar was ! En het
scheen haar toe, dat ze nooit jets anders gewild en gewenscht had in haar levee, dan naar de teekenacademie
to mogen gaan, om to zien, waartoe ze in staat was . . . .
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Toen ze den volgenden morgen wakker werd, nog met
het gevoel, dat er een heel groot ongeluk gebeurd moest
zijn, en toes ze zich bedacht, wat het was, glimlachte ze
even, omdat ze immers had afg esproken, dat er niets gebeurd was, niets veranderd was in haar levee, maar ze
zuchtte toch ook en over haar gelaat vloog een donkere
blos van schaamte .
Haastig begon ze zich aan to kleeden, onderwijl bedenkende, hoe ze haar wenschen zou inkleeden, hoe ze
tante winners zou voor haar nieuwe plan .
Het had natuurlijk niets to makers met de emancipatie
der vrouw, waar tante zoo bang voor was, niets met de
overtuiging, dat een meisje zich een werkkring moest
scheppen buiten het huisgezin en nog minder met het
levee-voor-de-Kunst-alleen, wat tante wel jets heel moois
en heerlijks vond voor geboren kunstenaars, maar natuurlijk
nooit zou goedkeuren in Nor a V e it, in iemand van haar
eigen omgeving . . . Eigenlijk stale er heelemaal geen kwaad
in, dat ze zich wat in teekenen, in schilderen bekwaamde .
Immers, als E 11 y en Mar i e getrouwd waren, en het zou
nog wel een jaar of twee duren eer M a r i e aan trouwen
denken kon ---- en, als tante dan haar hulp en gezelschap
noodig had, zou ze. weer bij tante in huffs kunnen kom en
en dan zou het immers een heel aardige, echt vrouwelij lee
bezigheid voor haar zijn ?
Toenn ze beneden kwam, vond ze tante en Marie al
in de ontbijtkamer . Er heerschte een pijnlijke, benauwende
stilte en aan de gedwongen antwoorden, die ze ontving
op haar, voorzichtig het terrein verkennende, vragen, bemerkte ze, dat er een woordenwisseling tusschen Marie en
haar moeder moest hebben plaats gehad . Dat gebeurde
tegenwoordig bijna dagelijks . Mar i e was nooit gewoon
geweest, haar verontwaardiging of ongenoegen to verbergen
en ze was tegenwoordig waarlijk heel ontevreden over de
wijze, waarop haar moeder haar had opgevoed .
Die verwijten troffen Mevrouw Merlin bijzonder pijnlijk, want, wanneer ze zich over den ding in de wereld
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trotsch en gelukkig gevoeld had, dan was het juist over
de voortreffelij ke opvoedin g, die ze haar meisj es gegeven
had
vrij, maar toch niet bandeloos, bescherm end, maar
nergens belemmerend . Hadden haar meisj es niet schaatsen
gereden, getennist, gefietst lang voor andere meisj es er aan
dachten :'
had ze niet een vrijen, ongedwongen omgang
tusschen jongens en meisj es aang emoedigd in den tijd,
then de verhouding nog zoo stiff placht to zijn P En had
ze geen succes gehad met haar dochters ? Wat wilde Mar i e
dan meer ? Hoe kon ze haar nu van conventionaliteit, van
achterlijkheid beschuldigen, haar, die al vooruitstrevend en
modern was geweest, then Marie nog in de wieg lag?
Neen, als ze Mar i e's buitensporige denkbeelden afkeurde,
dan was dat niet, omdat ze nieuw waren, maar doodeenvoudig, omdat ze verkeerd, omdat ze onnatuurlijk en onvrouwelijk waren . . . . Er was nu eenmaal verschil tusschen
man en vrouw, dat zou altijd zoo blijven . . .
Marie had dien morgen haar denkbeelden over het
huwelijk ontwikkeld en dear ze voelde, voor haar stoute,
baanbrekende gedachten, zooal niet overal instemming, dan
toch altijd bewondering to kunnen eischen, was ze heel
boos en ongelukkig geworden, then ze bij haar moeder
niets dan of keuring en minachting en verontwaardiging
ontmoette.
„Het is," begun ze weer, „omdat u, bevangen in uw
ouderwetsche tevredenheid, de groote gebreken der tegenwoordig e m aatschappij niet zien kunt
omdat u, in uw
con.ventioneel zedelijkheidsgevoel, in uw angstig hechten
aan maatschappelijke vormen, niet begrijpen wilt, hoe
onhoudbaar de positie van de getrouwde vrouw is, hoe
grout het aantal van haar, die alleen uit angst voor de
publieke opinie de banden niet verbreken, die ze al lang
verbroken zouden hebben, indien nog eenig gevoel van
eerlijkheid, van eigenwaarde in haar overgebleven was .
Maar daarom moet dan ook de getrouwde vrouw onafhankelijk, geldelij k onafhankelijk worden van den man.
"
Indien dan de liefde is heengegaan
Eli y kwam binnen, als altijd de laatste aan het out-
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bijt, maar frisch en dwaas en vroolijk . Even keek ze verbaasd bij Marie's hartstochtelijke woorden, maar deze,
bang voor Eli y' s spot, zweeg plotseling stil .
„Wat dan ?" vroeg Eli y, „mat dan, als de liefde is
heengegaan ?"
„Niets," zei Marie wrevelig .
„Het begon zoo mooi," vond Eli y teleurg esteld, ,,net
het begin van een nieuwerwetschen roman : „de liefde
zoo maar als een eenkwani, de liefde was heengegaan"
voudige gebeurlijkheid des levens geheel buiten verantwoordelijkheid van de menschen bij wie ze kwam, bij wie
ze heenging, maar daar kan het toch niet mee uit zijn,
Marie?"
„Ik meet niet meer, mat ik daareven zeggen wou,"
bromde Marie, „als je me ook zoo ineens in de rede
valt . . . , en het komt er ook niet op aan ook . . . . "
„Komt dat er niet op aan ?" vroeg Eli y verbaasd .
„Nu ik vind dan, dat het tegenwoordig een ernstig punt
van overweging dient to zijn voor ieder meisj e, dat aan
trouwen denkt : Wat dan, als de liefde is heengegaan ?"
„Toe Eli y," smeekte mevrouw.
„Wat is er mama ?" vroeg Eli y argeloos, op een toon,
alsof ze het iedereen graag naar den zin zou millers makers.
„Zoudt u het vervelend vinden, als Will em en 1k gingen
scheiden ? Misschien jammer van, al den omslag, van de
onkosten ?"
„Ik won, dat je zulke nare dingen niet zei, het onderwerp is to ernstig om gekheid over to makers," zei tante
ongeduldig .
„Wat bent u toch gemakkelijk to plagen, moedertje !"
lachtte Eli y vroolijk . „Maar u behoeft u over ons niet
de liefde tusschen Will em en mij
ongerust to makers
gaat niet weg."
„Dat is gemakkelijk gezegd," sputterde Marl e, „zoo
spreken alle menschen, als ze pas geengageerd zijn en nog
illusies hebben over de eeuwigheid der liefde . Later zien
ze ook wel, dat de liefde niet jets blijvends is . . . . niet
bestemd is om to blij ven ?"
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„Hoe zien ze dat ?" vroeg Nor a belangstellend .
„Dat zien ze, zoodra ze onbevooroordeeld om zich heen
zien in de wergild, dat voelen ze zelf, zoodra ze zich de
moeite geven na to denken over zich zelf."
„En dat heeft T oil e n s al zoo treffend uitgedrukt in
zijn : niet steeds is de liefde bestendig van duur, hoe fel
ze den boezem doet jagen," spotte E 1 l y .
Marie wierp haar een minachtenden blik toe .
„Als de liefde niet blij vend is," begon N o r a half
lachend, half ernstig, „volgt daar toch niet uit, dat ze niet
bestemd was, om to blij ven . Als ik onbevooroordeeld rondzie, en opmerk, dat de menschen oneerlijk zijn, en afgunstig,
dat ze burs ouders niet eerbiedigen, dat ze kwaad sprekenn
van elkaar, dat ze zondigen teg en alle tiers de geboden,
dan maak ik daar toch niet uit op, dat de menschen niet
bestemd zijn om eerlijk en edelmoedig to zijn
ouders
niet bestemd om geeerbiedigd to worden ."
„Ik geloof toch wel, N o o r t j e, dat we bestemd zijn
om kwaad van elkaar to spreken," pein sde E 11 y , „ik
merkte gisteren nog op, met welk een virtuositeit ik bet
deed . Het gaf me een rust, een opluchting, zooals aileen
iemand voelen kan, die aan de wetten van zijn wezen gehoorzaamt . . . . "
„E 11 y ," z ei N o o r t j e stren g . „Als ik jou bij val, behoor jij me niet of to vallcn, je hebt geen begrip van
solidariteit ."
.
,,O,
neem me niet kwalijk," deed Eli y verschrikt .
„Ik wou maar zeg gen, dat je groot gelijk had . Wat beweerde
je ook weer ? Je betoogde immers de geldigheid van de
tiers geboden ."
„Ik betoogde de redelijkheid van den bijbelschen eisch
Gij zult liefhebben . . . . bet eerste en bet hoogste gebod ."
„Die eisch spreekt alleen over de Christelijke liefde
tot God en je naaste," beweerde Marie met een minachting, als kon zulk een kleinigheid als „de Christelijke liefde
tot God en je naaste" natuurlijk wel van ieder mensch
geeischt worden . „Ik sprak over de verhouding tusschen
man en vrouw."
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„En ik wou er maar op wijzen," zei N o o r t j e, „dat
die eisch ons verantwoordelijk stelt voor ons liefdegevoel
in 't algemeen ."
„Dan is die eisch onzin," beweerde Marie hartstochtelijk . „Liefde is nooit to gebieden . . . . Je kunt er immers
niets aan doen, van wie je houdt
Dat weten jeiui
even goed als ik, dat weet, dat voelt iedereen . Het is
flauw, het is kinderachtig jets anders to willen beweren ."
Marie' s waarheid was, als altijd, z66 evident voor haar,
dat ze niet aan de goede trouw van haar tegenpartij kon
gelooven .
En daarom ook, ging ze voort to betoogen, mocht
niemand liefde eischen, niemand liefde beloven, ook in
het huwelijk niet . Dan eerst, als de liefde geheel, vrij en
niet aan beloften gebonden was, als ieder de voorduring
van de liefde van den ander niet als een recht, en het
weggaan dier liefde als een smart en niet als een onrecht
voelde, dan eerst zon het huwelijk volmaakt kunnen zijn .
Dan zou tusschen de zielen die refine, koele, vrije ruimte
bestaan, waarin ieder zich met voile vrijheid zou kunnen
bewegen.
„Als ik," viel Eli y in, nu ook warm geworden, „als
ik de liefde van Will e m als een geluk beschouwde, dat
ieder oogenblik eindigen kon, hoe bang zou ik zijn, door
woord of daad of eenig verzuim aan mijn kant dat geluk
to verstoren ! Juist, omdat ik weet, dat die liefde n .iet heen
gaan kan, blijven moet, onaf hankelij k van mijn woorden
en daden, -- zoolang ik blijf, die ik ben, en hij blijft, die
hij is, juist daarom bestaat tusschen ons die vrije, koele
ruimte, die ik noodig heb om adem to kunnen halen . U,
de ellendige slavernij van verbintenissen, die niet voor het
leven gesloten worden . Liefde moet blijven, Marie . . . .
alleen de liefde, die op een dwaling berust, gaat voorbij
net die dwaling ."
„Alle liefde berust op een dwaling," zei Marie bittter .
„Maar kinderen", protesteerde m evrouw Merlin geschokt, „wat zijn dat nu voor onderwerpen om over to
spreken !"
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E 11 y ontmoette den verschrikten blik van haar moeder
en begon vroolij k to lachen.
„Maar had ik geen gelijk, mama ? Is zoo ook niet de
liefde tusschen ons :' Plaag ik u niet altijd door met
mijn lichtzinnige praatjes ? En kan de liefde tusschen
ons heengaan :'"
Mevrouw wierp haar dochter een dankbaren blik toe .
„Moederliefde is iets bij zonders," zei Marie scherp,
„die is eeuwig ."
,411e liefde is eeuwig" . . . . zei Nor a zacht . ,,Behalve
die, die als een schande gevoeld wordt," voegde ze er
haastig aan toe .
„Ik kann me niet begrijpen, dat iemand, die waarlijk
van iemand houdt, over liefde zou kunnen spreken, zooals
Mar i a doet," merkte mevrouw op, streng en droevig .
Ongeduldig trok Mar i e de schouders op . Onbegrepen
voelde ze zich, em verongelijkt, verpletterd door de meerderheid, niet overtuigd . 0 ja, het kionk alles heel mooi, dat
praten over de eeuwigheid der liefde, maar ze wist immers
dat het niets anders was, dan onwaar idealisme ? Ze moist
immers uit eigen ondervinding, hoe alle liefde, ook de
mooiste, ook de hoogste, heengaan kon . En terwijl ze
zwijgend verder gin.g met haar ontbijt, zat ze bij zichzelve
een geheel nieuwe, volkomen onweerlegbare verdediging
van haar opinies op to bouwen . . . . maar die hield ze voor
zichzelf.
,,Heeft de post niets gebracht ?" vroeg Eli y.
„0 ja, een brief voor jou," zei mevrouw M e r 1 i n , en
haastig zocht ze onder de couranten naar den brief, dien
ze vergeten had, to geven . „Hier ."
„Van Will em," zei E i l y verontwaardigd, „en dien
geven ze me niet eens ."
Verlangend brak ze den brief open
en het scheen
Nor a, terwijl ze Eli y' s gelaat, nog opgewonden-ontroerd door de heftige woordenwisseling, zag glanzen van
blijde verrassing, dat Eli y misschien toch, onbewust, goed
had gekozen. A.lleen haar bewuste overleggingen waren
verkeerd geweest .
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anders gesproken .
Pat voelde Nor a als een heerlijke rust en veiligheid,
als een weerlegging van haar angst, dat heel Esdorp het
begrepen moest hebben . Immers, als de menschen haar
dwaasheid moisten, zouden ze het onderwerp vermeden
hebben in haar bijzijn !
„Ik had nooit gedacht, dat J a a p E d i n e zou vragen,"
zei Marie . „Ik heb nooit gemerkt, dat hij iets bijzonders
voor haar voelde ."
„Maar wel, dat E d i n e iets voor J a a p voelde," lachte
Eli y „ze lag al voor hem op de knieen, then ze veertien
was . Ze verafgoodde alles, moat met hem in betrekking
stood. . . . zelfs zijn moeder ."
„Dat is niets bijzonders," verdedigde N o o r t j e E din e .
„Mevrouw kan allerliefst zijn, als ze moil . Iedereen kan ze
voor zich innemen . En dat E din a een beet] e met J a a p
gedweept heeft, zegt ook niets, dat hebben alle Esdorpsche
meisj es op hun tij d gedaan ."
„Maar het is toch vreemd, dat hij vroeg er nooit iets
voor haar gevoeld heeft, en flu opeens zoo ddl op haar zou
zijn," held Mar i e vol.
„Dat is immers joist het kenmerk van de liefde ?"
vroeg N o r a ru stig „dat ze plotselin g komt ? „Sie kommt
and sie ist da ."
,,Het spijt me toch," peinsde Eli y ontevreden, „dat
mevrouw Reich e r s haar zin krijgt . Zoo lief, zoo n aief,
zoo vragend en insinueerend heeft ze het er altijd op afgestuurd. . . . Ik dacht niet, dat J a a p zich zoo zou latern
bedoen ."
„Maar als J a a p flu toch houdt van E din e ?" vroeg
Nor a ongeduldig, „waarom mag dit flu weer zijn etigen
keus niet zijn ?"
„Ze is zoo schrikkelijk ondiep en oppervlakkig," oordeelde Marie. „Het is volstrekt onmogelijk, ernstig met
haar to praten. Ik heb haar flog nooit over iets anders
hooren spreken, dan over de meest alledaagsche dingen ."
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„Dan kun je ook niet over haar diepte oordeelen,"
meende N o r a, die altij d boos werd, als Marie iemand
dorst besehuldigen van oppervlakkigheid . „voor je iemand
ernstig hebt hooren spreken over diepe dingen, weet je
niets van zijn oppervlakkigheid af."
„Maar ik meen . . . . " begon Marie.
„Kom," zei Eli y luchtig, „oppervlakkigheid is zoo erg
niet in ears rijk, aanzienlijk freuletje, als een man daar niet
over been kon stappen !"
N o o r t j e ergerde zich aan die laffe insinuatie .
„E dine is lief en goed genoeg om niet om haar geld,
maar om zich zelve genomen to worden ."
„Lief en goed is ze," gaf Eli y toe, ,averbazend goed,
maar ook . . . , verbazend dom . Maar missehien is juist dat
hetgeen J a a p sang etrokken heeft ? Nooit zal ze een man
bet onaangenaam g evoel van eigen inferioriteit geven . . . .
en toch ook nooit zal ze zich belachelijk makers in gezelschap, daar is ze to taktvol, to welopgevoed voor . . . We
zullen dus maar zeggen, dat J a a p in ieder opzicht de verstandig ste keuze heeft gedaan, niet waar, N o o r t j e ?"
„Dat weet ik niet," zei N o r a kalm, „maar wel weet
ik, dat niemand bet recht heeft, hem ter verantwoording
to roepen voor zijn keuze ."
Verwonderd keek Eli y haar aan en N o o rt j e kreeg
een kleur .
Mijn hemel ! Waarom deed ze dan ook zoo dwaas, wat
ging bet haar aan, wat de menschen van J a a p en E dine
beweerden, waarom babbelde ze niet mee met de anderen '
Wat voor nut deed bet J a a p en E din a of zij ze verdedigde, wat voor nadeel of ze een beet] e kwaad van ze
sprak
XII .
N o o r t j e kwam thuis
tennisracket in de hand keek
road. Zooals ze daar liep
tred, de wangen gekleurd

van bet tennisveld . Met haar
ze vroolijk, haast overmoedig
met vluggen, veerkrachtigen
door de inspanning, de oogen
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nog vol van de pret van het spel, zag ze er waarlij k ge zond en gelukkig nit . Pat voelde ze zelf, en daarin lisp
ze zich nu to verheugen .
Boven haar straalde de zomerhemel,
waar het blauw
tusschen het zwartgroen der sparretakken doorscheen,
onwaarschijnlijk donkey, haast hardblauw van kleur, lichter
getint in de wijdte, waar de lucht het lichtere groen der
loof boomen omgaf. Maar overal was de hemel van eenn
prachtig, diep-effen blauw, van een wonderbare lichtdiepte,
die het hart juichen deed, terwijl de oogen staarden . bog
boven de kerk vlamde het haantj e van den toren, alsof
het licht zich daarop afgezet had, neergeslagen uit de
oververzadigde lucht . N o o r t j e keek er naar, maar toch . . .
neen, het was niet de vreugde van diep kleinenn gouden
juichkreet, die haar zoo gelukkig maakte, het was de effen
zaligheid van dat mooie, diepe blauw .
„Zou er wel iets in de wereld in staat zijn, mijn plezier
in prettige din g en to bederven ?" vroeg N o r a met een
glimlach . „A.ls je vreeselijk veel geniet van alle mooie
dingen om je heen, van alle prettige dingen, die je doen
kunt," peinsde ze, „geloof ik niet, dat je ooit echt zenuwziek zou kunnen worden . . . . Zoolang ik mijn fists en mijn
racket nog heb, en de zon en de blauwe lucht, zoolang ik
nog niet hulpbehoevend ben geworden of blind, zoolang
zal ik genieten van alles, wat heerlijk en mooi is, en . . .
ik laat me door niets en niemand mijn vreugde bederven ."
Mevrouw R e i c h e r s was daar straks toen N o r a aan
het spelen was, op het tennisveld komen kijken . Vriendelijk
had N o or t j e haar toegeknikt en bezeten door den wil to
overwinnen, had ze zich zelf overtrofen in haar spel . Toen
was ze mevrouw tegemoet getreden, vroolijk en onbevangen
maar mevrouw had als altijd een beetje stijfjes gedaan ., . .
Onwillekeurig fronsten zich flu N o o r t j e s wenkbrauwen in toornige dreiging. „U moest daar flu maar mee
ophouden, mevrouw R e i c h e r s ." sprak ze ironisch, „ziet
u zelf niet, hoe dwaas die houding van beleedigde majesteit
is ? Iudien ik per ongeluk mijn hand heb uitgestrekt naar
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J a a p, juist op het oogen blik, dat E d i n e, uw favorietj e,
de hare uitstrekte, dan heb ik immers dadelijk mijn hand
teruggetrokken '
dat doe ik altijd, als iemand grijpt
naar hetgeen ik wensch to bezitten, . . . , natuurlijk
nit
beleefdheid ."
Haar lip trilde even, als in pijn . „Het is misschien
toch maar goed, dat ik heen ga," zei ze, „het is zoo moeilijk, altijd jets to zeggen to hebben, altijd to voelen, dat
je je verdedigen moet, en het nooit to kunnen uitspreken . . . . En het zal zoo heerlijk veilig zijn, alleen onder
vreemden ."
En plotseling in het intense gevoel van moeheid, dat
volgde op de opwinding van het spel, voelde ze haar ge-zichtj e heel smal en bleek, zag ze weer de donkere kringen
onder haar oogen, die haar dien morgen voor den spiegel
zoo geergerd hadden, voelde ze weer over zich komen die
schreiende behoefte naar eenzaamheid, die haar sours verschrikte met een onredelijk groot vreugdegevoel, zoodra ze
zich een oogenblik, waar dan ook, alleen vond .
„Ik mag er niet aan toegeven," fluisterde ze angstig,
„maar ik geloof wel, dat ik her vandaan moet ."
Ze had met tante nog niet over haar planners gesproken . Het was zoo moeilijk, er over to beginners, vond ze,
en toen had ze zich ook bedacht, dat het veiliger zou zijn,
to wachten tot de menschen wat nitgepraat zouden zijn
over J a a p s engagement, opdat ze niet, zijn engagement
en haar vertrek in een adem noemende, verband tusschen
beide feiten zouden zoeken . Dwaas toch, dat ze het zoo
moeilijk vond to spreken over jets zoo flood-gewoons !
Toen ze dicht bij huffs kwam begon ze zich er over to
verwonderen, waarom Mar i e niet op het tennisveld gekomen was . Marie was thuis de post blij ven afwachten,
maar ze had beloofd, flat ze dadelijk komen zou en de
brieven meebrengen, als er jets voor N o r a bij was . Waarom
was ze niet gekomen ?
Ze vroeg het aan Eli y, toen ze de huiskamer binnentrad en daar Mar i e niet vond . Ell y moist het niet, ze
had met Will e m visites gemaakt en Marie heelemaal
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niet gezien dien middag, ze had gedacht, dat ze aan het
tennissen was. Maar mevrouw Merlin had haar in den
tuin gezienu met een brief, en toen was Mar i e naar boven
gegaan, naar haar kamer en niet weer beneden gekomen . . .
Mevrouw had zich ook wel verbaasd, waarom Mar i e niet
was gaan tennissen, maar ze had gedacht, dat ze misschien
brieven to schrij ven had . . . .
„Ik vrees," voegde ze er angstig aan toe en er kwam
een uitdrukking van onrust in haar zorgelijke oogen, „ik
vrees, dat het tussehen haar en Mart niet heelemaal in
orde is ."
„Ik zal eens gaan zien, wat ze uitvoert," zei N o r a
luchtig, „ik moet toch naar boven ."
Ze vond Marie op haar kamer, bezig een brief to
sluiten, dien ze juist geschreven had . Op tafel lag een
hoop verscheurde, blijkba,ar afgekeurde brieven .
Ze schrok, toen Nor a binnen kwam en keek haar
wantrouwend aan met oogen, die geschreid hadden .
,,Is er jets ?" vroeg Nor a verlegen.
Tot eenig antwoord begon Mar i e op nieuw to schreien,
eerst zacht, toen heftiger .
Verlegen nam N o o r t j e een stoel, eel zette zich aan
het andere einde der tafel.
„Is het om Mart ?" vroeg ze eindelijk . Mar i e keek op.
„Ja," knikte ze, en daar barstte het plotseling los, al
haar opgekropt verdriet. Ja, het engagement was af, ze
had hem afgeschreven, ze had nu eindelijk genoeg van de
manier, waarop Mart haar behandelde . Ze moist al lang,
dat hij niets meer om haar gaf. 0, ze was zoo ellendig,
zoo diep ellendig geweest, al dien tij d ! Nooit had Mart
werkelijk om haar gegeven, nooit zooals zij van hem gehouden had . Alle mannen waren egoist, ze dachten altijd
alleen om zich zelve, ze dachten, dat de vrou w bestond
om hen to bewonderen, hen lief to hebben, to dienen . En
kunstenaars waren nog erger dan de anderen, die offerden
alles aan zich zelf en hun kunst . . . .
„Maar Marie," trachtte N o o r t j e dien overstelpen,,Teen
heusch, dat mag je
den woordenstroom to breken .
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niet zeggen, dat is niet waar. Mar t heeft wel degelijk
van je gehouden, houdt misschien nog wel van je . Heusch,
de font ligt niet heelemaal aan hem . Je bent ook niet
altijd lief tegen hem geweest . Je eischte soma zoo veel,
je hebt altijd zoo heel veel bewondering gewenscht . Misschien heeft hij je een klein beet] e verwend in bet begin . . . "
,,M art mij met bewondering verwend 2" vroeg M a r i e
bitter . ,,Als ik ooit bewondering heb geeischt, ik heb ze
nooit gekregen. Neen, als ik ooit veeleisehend ben geweest,
dare was bet juist, omdat ik voelde, to weinig to ontvangen .
Dacht je dat Mart ooit tegen me heeft opgezien, ooit
jets heeft g eg even our mijn oordeel ? Dacht je, dat hij ooit
ernstig met me gesproken heeft ? Tegen me gesproken heeft
hij . . . . ik mocht naar hem luisteren, ik mocht hem bewonderen als hij sprak, ik mocht in hem gelooven, als hij vertelde van zijn werk, van zijn hoop, van zijn planners . Derek
je, dat hij m e ooit naar mijn planners heeft gevraagd, dat
mijn oordeel ooit jets bij hem gewogen heeft ? Ik was
immers maar een vrouw, die mogen geen eigen levers hebben,
die moeten geheel opgaan in bet levers van haar man . . . .
In 't begin heb ik dat zoo niet gemerkt, alles was me toen
flog zoo nieuw, zoo mooi, o, ik heb toen zoo veel van hem
gehouden, dat ik alles in hem bewon.derd heb ! Ik was ook
flog zoo jong! . . . . Maar later, toen ik wat ouder werd en
mijn eigen oordeel zich begon tie vormen, toen ik bet sours
waagde hem tegen to spreken . . . O, God, hoe dikwijls heb
ik toen gehuild over den spot, de minachting, den boon,
waarmee hij verwierp, wat mij toch heilig e ernst, diepe
overtuiging was . . . . En waarom zou mijn overtuiging niet
evenveel recht van bestaan hebben als de zijne ?
„En jelui thuis ?. . . . jelui waren al net zoo . Moeder
in haar zelfgenoegzaamheid, haar bekrompenheid, die bet
altijd aan bet rechte eind meent to hebben,
en E 11 y
met haar spot,
en jij . . .jij
• ook al, N o o r t j e . Ik ben
zoo diep, diep ongelukkig geweest en jelui leefden maar
voort in je eigen belangen, je eigen opvattingen, en je gaf
je nooit eens moeite mij to verstaan, to komen in hetgeen
ik beweren wilds . Jelui lachten maar . . . en bet was toch
9
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heusch Been onzin, wat ik beweerde. Andere vrouwen,,
bekende, hoot staande vrouwen beweerden precies hetzelfde
en de menschen dwepen met haar boeken . Maar natuurlijk ! wat wijsheid is bij haar, wordt onzin, zoodra 1k het
uitenn durf ! 0, als je eens moist, hoeveel verdriet ik er over
gehad heb, altijd zoo miskend to worden, als je eens moist,
hoe eenzaam ik geweest ben, hoe ik gesmacht heb naar
een beetje sympathie. . . . Maar niemand bekommerde zich
over mij, niemand, die me ook maar ooit naar mijn verdriet
gevraagd heeft i. . . ."
N o o r t j e zat verleg en voor zich to kij ken, onder dien
stroom van klachten en verwijten, die ze grootendeels
gegrond moist. Ze voelde zich schuldig tegenover Marie,
maar moat kon ze doen f' . . . waar menschen niet met elkaar
sympathiseerden, moat anders konden ze daar doen, dan de
betwiste punten laten rusten en het eens to worden, het
oneens to zijn ?
„Ik kan toch niet helpen, Marie," verdedigde ze zich, .
„dat ik de boeken niet bewonder, die jij bewondert, dat
ik het niet altijd eens was met de „hoogstaande" vrouwen,
wier opinie je aanhaalde ?"
„Ik moil ook niet, dat je het met me eens zult zijn, .
ik moil alleen maar, dat je zult erkennen, dat het geen
onzin was, moat ik sprak. Ja, ik weet wel, dat jij wel eens
je best hebt gedaan, me to begrijpen, dat jIj wel eens
ernstig met me gesproken hebt en daar ben ik je dan
ook altijd heel dankbaar voor geweest . Maar zie je, wij
zijn zoo weinig gemaakt om elkaar tie verstaan . Jij, zoo
koel, zoo verstlandig, alles wegend met je critiek . . ., en ik
zoo hartstochtelijk, zoo impulsief, --- jij zoo tevreden met
dit leventje in Esdorp, zoo echt conventioneel-goed, met
je oude christelijke moraliteitsbegrippen, en 1k, ik zoo
zoekend . . . zoo heel anders dan jij . Ik weet wel, dat je
het niet helpen kon,
dat je me miskennen moest, maar
o, je weet niet hoe hard het is, altijd alleen to staan in
je omgeving. . . ."
„A lle menschen zijn alleen en onbegrepen," begon. Nor a
zacht, „menschen bereiken elkaar nooit . . . . en er is maar
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een middel, miskenning to voorkomen en dat is : incognito
to leven . Wie incognito is, is veilig voor miskenning . . . ."
Ze glimlachte even om die onwillekeurige zelf bekentenis .
„Maar eenvoudige menschen doen anders," voegde ze er
ernstig bij . „Die zeggen eenvoudigweg, al wet ze denken
en voelen zonder dear jets bijzonders in to vinden en ze
verzwijgen eenvoudigweg, al wet niet gewenscht wordt,
zonder to denken, dat de wereld of hun omgeving jets
armor door hun zwijgen is . . . ."
„Maar ik hob nooit gedacht, dat mijn woorden jets
bijzonders waren," snikte Marie, wanhopig . „Ik wou maar,
dat jelul inzagen, dat bet goon gekkenpraat was . Ret was
Mart, die mij n bewondering eischte, niet ik, die de zijne
vroeg ."
N o o r t j e zweeg ten elude read .
„Als jelui bet nog weer eens heelemaal op nieuw met
elkaar woudt probeeren," veronderstelde ze . „Je was nog
zoo jong, toen je elkaar ontmoette . Je hebt bet niet ernstig
genoeg genomen met je liefde . Je dacht, dat liefde mots
den vreugde was, niet oak plicht ."
„Neon, peen," riep Marl e hartstochtelijk . „ Mijn liefde
is ernstig genoeg geweest . O, zoo groot, zoo ernstig ! Maar
nu is ze dood, en mots ken hear weer in bet leven terugbrengen . M a r t met al zij n. mooie, nieuwerwetsche ideeen
voelt op slot van rekening net zoo ouderwets als mama .
Alle rm.annen voelen ouderwets . Zij kunnen niet begrijpen,
dat een vrouw jets anders in de wereld to doen heeft, den
op to gaan in hun work, denn als D o r a in D avid C o p p e rfield de pennon voor hen vast to houden . . . en Ms Mart
den nog maar lets tot stand bracht, maar hij doet mots
hij komt niet eens door zijn examens neon ik bon zelf
een mensch zelf wil lk levee, jets worden, lets uitvoeren
in de wereld ."
Er heerschte een oogenblik stilte ; N o o r t j e begreep
nog niet dadelijk, wear Marie been tiwou .
„Ik weet nog niet precies, wet 1k wil gaan doen,"
peinsde Marl e, „ik hob er nog niet voldoende over nag emaar dat woof ik wel, dat ik bier vandaan moat .
dacht

--
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Dat ik her stile in deze omgeving van bekrompen kleingeestigheid, in dit kleine kringetj e van Esdorpsche belangen
waar iedere kleinigheid wordt uitgesponnen tot een wereldgebeurtenis . 0, hoe ze nu weer babbelen, hoe ze kletsen
zullen over Mart en mij . . . ."
„Zou je niet een poosj a naar tante Liz e kunnen gaan P
Ze zou het zeker prettig vinden, als je kwam ."
„Dat is het niet, wat ik noodig heb," zei Mar i e, flu
een beet] e kalmer . „Ik wil Been afleiding, ik wil werk,
nuttig werk. Ik ben al lang beschaamd geweest over het
levers, dat we hier leiden, dit leege, futiele jongemeisjesbestaan . Een nuttige plaats wil ik bekleeden in de maatschappij niet langer als een parasiet levers van geld,
dat ik niet zelf verdiend heb."
,,Over dat geld zou ik me zoo moeilijk niet makers,
Mar i e, maar als je nuttig wilt ziju, blijf dan thuis. Geen
betaalde ziekeverpleegster zou voor tante kunnen doers,
voor haar geluk, voor haar gezondheid, wat jij voor haar
doers kunt ."
Marie haalde haar schouders op . ,,We behoeven
mama toch niet met ons drieen op to passers P" vroeg ze,
en bitter voegde ze er bij . „En ik geloof ook niet, dat ze
zoo heel erg op mijn gezelschap gesteld zou ziju ."
„Dat zou alleen van je zelf of hangers ."
„Mijn hemel," riep Mar i e verontwaardigd . „Jelui doet
altijd, alsof het mijn schuld was, dat het niet gaat tusschen
mama en mij . Ik lean het toch niet helpers, dat ze alles
afkeurt, wat ik doe . Ze behandelt me als een klein kind,
dat zich in alles naar haar luimen moet schikken . Maar
ik wil niet als een onmondige behandeld worden . Ads ik
maar moat jonger was, dan moist ik wel, moat ik deed, dan
zou ik voor dokter gaan studeeren, zooals Jan, maar
nu -- flu is bet to last . Nu ben ik to oud, to moe, nu
zou ik niet meer kunnen studeeren, nu mijn werkkracht
zoolan g braak gelegen heeft . Nu zal het wel het beste
ziju, dat ik maar verpleegster word . Het is het eenige
moat wij worden kunnen met onze opvoeding ."
„Zou je daar roeping voor hebben, Mar i e ? Verpleeg-
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anderen, moeten niet voor zich zelf willen levee ."
„Ik wil ook wel voor anderen levee, maar ik wil dat
vrijwillig, onafhankelijk doen . Vreemden beschouwen hue
verpleegsters niet als onmondige kinderen . Ik heb ook
plichten tegen over me zelf. En wet mama betreft . . . , ze
heeft jou toch immers nog ? . . . . Of had je ook andere
plannen :~" vroeg ze achterdochtig .
N o o rt j e glimlachte . „Je hebt gelijk," zei ze, „en
voor jou en voor tame is het beter, dat je een poosje van
huffs gaat . Ik verg at, dat ieman d, die bedroefd is, behoefte
heeft aan werk ."
„Maar flu zul je weer eens zien, welk een storm er
zal opgaan, als ik met mijn plannen voor den dag kom,"
zei Mar i e schamper .
„Dat komt, omdat je ook overal een beginselquestie
van maakt," meende N o o r t j e, „de emancipatie der vrouw
zou her gerust buiten kunnen blij ven ."
Toen 1°~T o o r t j e naar beneden liep, om de droeve tijding
aan tame en E 11 y to vertellen, glimlachte ze.
„U houdt me wel aan mijn woord, God," sprak ze kalm .
„Glimlacheud zal ik zwijgen met gerust
Vertrouwen op uw hooger, wijzer oordeel . . . .

,,IJ hebt voor me besloten, terwijl ik nog weifelde . . . .

Set is nu maar goed, dat ik nog niet gesproken heb, niet
geloofd heb aan mijn roeping . Marie en tante kunnen
hier niet semen alleen blijven ."
N o o r t j e wand elde met tame in denn tuin .
Ze had zoo gedacht, zei ze, dat het misschien goed
voor Mar i e zou zijn, als ze eens een poosje van huffs ging.
Ze moest wet afleiding, wet bezigheid hebben, jets wet
hear gedachten in besiag nam . Met al die drukte voor
Eli y' s aanstaand huwelijk zou ook het verblijf in Esdorp
wel heel moeilijk, wel heel pijnlijk voor hear zijn . Zou
tame niet jets geschikts voor hear moeten ?
„Ze zou natuurlij k een poosje naar taste L i z e kunnen
gaan, maar dear zou ze niets om handers hebben . . . . "
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„Neen, en den geheelen dag tijd, om aan Mart to
denken . . . Zou het missehien niet mogelijk zijn, dat ze een
poosj e gin g helpers in een ziekenhuis of zoo iets ? Met zien
van alle droefheid en ellende om haar heen, zou haar misschien haar eigen verdriet een beet] e doen verg eten . . . . "
,,Zou ze dat willen ?"
No o r t j e dacht van wel, Maria scheen er daarnet
wel ooren naar to hebben .
„Heb je er haar al over gesproken ?"
„Ze sprak er zelf van, maar ze moist niet, of u het goed
zou vinden . Ze dacht wel, dat afleiding, dat hard werken
haar goed zou doen . Zoudt u niet eens naar haar toe
willen gaan, en moat met haar praten en haar g eruststellen
op dat punt . Ze trekt zich het verlies van Mar t wel heel
erg aan, tante, ik geloof, dat ze behoefte heeft aann moat
troost, aan moat vriendelijkheid . . . . "
„Het is eenn ongelukkige geschiedenis geweest van het
begin of aan . Ik ben altijd tegen het engagement geweest," zei tante, maar ze ging toch naar binuen, naar
Marie.
Een oogenblik later zag Nor a moeder en dochter
samen zitten op de sofa in de huiskamer. Mar i e had het
snikkende hoofdje aan tantes borst gevleid .
„Stil, stil toch, kindje," hoorde Nor a tante zeggen,
zacht-sussend het verdriet van haar dochtertj e . „Je moet
niet zoo schreien, kind, je zult je nog heelemaal o verstuur
makers . Je moogt immers net doen, moat je wilt, moat je
zelf voelt noodig to hebben . Je bent moat overspannen geweest den laatsten tijd, moat verdrietig, moat prikkelbaar .
Stil, kind] e, stil, morgen praten we over alles . Rust nu
maar."
,,Tante" zei Nor a dien avow d, toen ze afscheid nam
om naar bed to gaan., ,,we zullen het stil hebben met ons
tweetjes, als Mar i e en Eli y vertrokken zijn ."
„Ja," zei tante met een glimlach, „en moat moet ik
doen, als jij ook heen gaat ?"
„Ik ga niet heen -- ik biijf bij u ."
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„Dat west je niet kind, dear is nog niets van to zeggen,
je kunt trouwen, je kunt . . . . "
„Dear is weinig kans toe," glimlachte Nor a, en ze
bedacht, hoe nog nooit iemand hear ten huwelijk gevraagd had .
„Dwaasheid" zei tents „als de recite maar komt . . . .
Maar je zult er toch wel eens ernstig over moeten gaan
denken, wet je nu met je levers does wilt . Je bent nu
meerderjarig. Oom H e n r i en ik hadden er al eens ernstig
net je over willen praten . Je bent onaf hankelijk. Ik ken
niet verwachten, dat je je heels levers bij mij blij ven zult ."
„Dat was ik toch van plan, tents, als u bet goed vond."
„Niet voor mij kind, niet . . . . "
„Tents, als E l l y eens niet getrouwd was, zoudt u
hear den ook van huffs sturen !"
„Dat is wet anders, E 11y is mijn eigen kind . Maar
jij bent vrij om to gaan, waarheen je wilt . Het zal bier
saai worden op Ekedal
voor een jong meisje."
11
„West
nog, tents, dien avond, then ik bier op
Ekedal kwam
hoe a then bij mijn bed zat
en hoe
l1 zei, mij to zullen liefhebben als uw eigen kind, en hoe
ik u beloofd heb a als mijn moeder to zullen beschouwen ?
U hebt nooit verschil gemaakt tusschen mij en uw eigen
meisjes
dh%arom tents durf ik u ook n . de vervulling
van die belofte eischen . Welke plichten heeft E l l y, die
ik niet heb ?"
Ze zweeg even .
„Indien ik ooit ga denken," sprak ze langzaam, bijna
plechtig, „dat ik eig enlij k ander werk in de wereld doers
moest,
als ik iemand liefkrijg, als Jan of He n r i me
meer noodig mochten hebben den u, wees den niet bang,
tents, dat ik iets zal opofferen aan een verkeerd begrepen
gevoel van plicht . Maar. . . . maar last me voorloopig bij
u mogen blijven, ta.nte ."
„Zeker kind", zei tents vriendelijk, „zoolang je een
tehuis noodig hebt, zul je bet altijd bij mij vinden.."
„Het is toch maar goed," dacht Nor a, terwijl ze near
hovers lisp, „dat ik nooit aan mijn talent geloofd heb --
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ik zou anders een waarlijk moeilijke vraag to beantwoorden
hebben."

Nor a keek op van het werk, waaraan ze bezig was
en staarde peinzend naar buiten .
Eli y en Mar i e waren nu getrouwd, Mar i e met een
jong assistent, jonger dan zij zelve, dien ze in bet ziekenhuis had leeren kennen, ook Jan had zich onlangs verloofd
en zich als dokter gevestigd, en H e n r i was gestorven . . . .
En Nor a zat op haar kamer op Ekedal en corrigeerde
drukproeven .
En, terwijl ze daar zat en naar buiten keek, kwam flu
en dan een vroolijk glimlachje glijden om haar mood, eon
ironisch spotlachj a spelen in haar blij peinzende oogen .
Het was dan ook nog zoo nieuw en zoo vreemd voor
haar, het werk, waaraan ze bezig was, en ze moist nog niet
recht of schrijver zijn ernst was of dwaasheid, eon task of
niets dan een tijdverdrijf, een spel . Het waarschijnlijkst
scheen het haar nil, dat alles slechts dwaasheid was, dat
ze zoo lang en zoo ijverig haar spel gespeeld had, tot ze
in zichzelve was gaan gelooven, tot ze ook anderen in den
wean had gebracht, dat ze in ernst was, wet ze voorgaf
to zijn .
Vroolijk keek ze op
indien het dan een vergissing
was, had ze wel pret in die vergissing .
„Zoo heel gewicbtig, zoo gewichtig, als het behoort,
zal ik het wel nooit leeren nemen met mij zelf en mijn
werk," sprak ze met een glimlach, „maar de ernst, God,
en de ijver, waarmee ik mijn kinderspel voor u spelen zal !"
„Weet je, waaraan ik daar juist heb liggen denken ?"
vroeg tante, then N o o r t j e even later met haar handwerkj a de huiskamer binnentrad .
Tante was ziek geweest, ze lag op de chaise-longue,
en haakte aan haar sprei . Nu, bij Nor a' s binnenkomen,
had ze even opgekeken en een goedkeurenden blik ge-

worpen op het nog heel jong figuurtje en het grijze
japonnetje, dat Nor a zoo goed stood .
„Neen?" vroeg N o o r t j e vol belangstelling .
„Ik dacht er aan, hoe verbazend je veranderd bent
Binds den dag, dat je her op Ekedal bent gekomen ."
Nor a moest even gli n .lachen bij die gedachte, dus
knikte ze tame maar eens vriendelijk toe .
„Ten goede of ten kwade ?" vroeg ze schertsend .
„Dat weet je wel kind," sprak tame en ze legde liefkozend haar hand op die van haar nichtj e .
En N o o r t j e moist het ook wel en ze was waarlijk
dankbaar voor tames liefde .
„TIet komt er niet zooveel op aan, of we elkaar begrijpen," dacht ze, „als we maar houden van elkander ."

HET PARLEMENT EN HET
SF00RWEGPERSONEEL
DOOR

Jhr. Mr. H. SMISSAERT .

Vermoedelijk binnen korten tijd zal de Tweede Kamer
overgaan tot de behandeling der cootie-B o s c.s ., waarin
van die Kamer verlangd wordt als haar oordeel uit to
spreken „dat zoo spoedig mogelijk behooren to worden
voorbereid de maatregelen, vereischt om tot exploitatie van
spoorwegen rechtstreeks door den Staat to geraken . . . . ",
eene cootie dus strekkende tot vaststelling van de wenschelijkheid en de urgentie eener Staats-exploitatie van spoorwegen in Nederland .
In onderstaande beschouwingen stelt schrijver dozes
zich niet ten doel de reeds vaak gebezigde argumenten
tegen zoodanige exploitatie to herhalen ; slechts en punt
wil hij her ont wikkelen en dat bezien in hot licht der
allerj ongste ervaring . Staats-exploitatie van spoorwegen
leidt
hot word reeds meermalen betoogd
van zelf tot
een vaak zeer ongewenschte inmenging door de Volksvertegenwoordiging in de arbeidsvoorwaarden der spoorwegmannen, welker werkgever alsdan de Staat is, eene inmenging, die ook thans reeds, bij onze particuliere exploitatie

onder strong Staats-toezicht, zich doet golden, dock die dit
in meerdere mate doen en verder strekkende, moor direct
werkende gevolgen hebben zal, wanneer de Minister van

Spoorwegen of in zijn naam een Directeur-Generaal de
patroon der spoorwegbeambten is .
En wat flu zoodanige inmenging beteekenen kan
wat zij bij Staats-exploitatie beteekenen zou
dat leert
het in de Tweede Kamer (Februari d . j.) gevoerd debat
over „den toestand van het spoorwegpersoneel ." Stellen
wij de qualificatie van die bespreking nit totdat wij het
gesprokene in herinnering gebracht en overwogen hebben
vanzelf zal dan blijken hoe deze gedachtenwisseling mag
worden gekenschetst .
brie het verslag van deze bespreking in de Randehn-

gen nog eens naleest 1), wie nog eens kennis neemt van

al wat die ongeveer 154 kolommen vult, die moet wel
allereerst en allermeest getroffen worden door de overweging,
dat er zoo veel, zoo zeer veel g esproken is buiten de eigenlijke zaak om, dat met name wat men pleegt to noemen
„de politiek" in zoo mime mate het debat heft beheerscht .
Dat dit eenigermate hat geval zou zijn, was wel to
voorzien . Immers de groote spoorwegtroebelen vielen
voor in 1903, dus onder het bewind van het ministerieK u y per ; hat was dan ook dit kabinet, hetwelk de zoo-

genaamde „stakingswetten" ontwierp en aangen omen zag,
aangenomen niet dan nadat daarbij was toegezeg d een

enquete naar den toestand van het spoorwegpersoneel, was
gegeven een regeling van zijn rechtspositie en het beginsel
was vastgesteld dat de arbeidsvoorwaarden door den minister
zouden moeten worden goedgekeurd . Die regeling van de
rechtspositie werd nedergelegd in het reglement voor de
dienstvoorwaarden ; het overige in het Koninklijk Besluit
van 13 Juli 1905 . Hat was dus de vor-ige Regeering, welke
nog kort voor haar aftreden de indertijd gegeven toezegging
had vervuld . Maar het was de nieuw optredende Regeering,
1) De bespreking werd gehouden 16, 20, 21 en 22 Februari, zie
Handelingen blz . 1131-1209 . Wij veroorloven one met deze algemeene
verwijzing to volstaan en zullen dus niet, waar wij het door een der leden
gesprokene letterlijk aanhalen of beknopt samenvatten, telkena de plants,
waar die uiting to vinden is, vermelden .
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een kabinet van tegenovergestelde richting, hetwelk over
die vervulling geinterpelleerd werd . Wat men zou kunnen
voorzien, wanneer althans de bespreking niet bins en de
porkers van hot strict-zakelijke werd gehouden, was : dat
de geldende regeling door leden van de rechterzijde zou
worden verdedigd en dat manners van de linkerzijde tegen
die verdediging opponeeren zouden . Ook indien dat hot
geval ware geweest, zou „de politiek" eon moor dan voldoend aandeel in de besprekingen hebben gehad . Doch
wat zag men gebeuren ? De bespreking werd geopend door
een rode van een der jongere katholieke kamerleden, den
heer Jan s s en, die verschillende grie ven tegen de bestaan de
regeling opsomde ; en kort na hem 1) sprak een der toonaangevende leden van de anti-revolutionaire partij, de heer
T a 1 m a, die wel met eenig voorbehoud maar toch ook in
vrij stellige bewoordingen zijn onvoldaanheid over hot thans
voor hot spoorwegpersoneel verkregene to kenuen gaf. Is
hot niet duidelijk dat doze inzet der debatten voor ietwat
strijdlustig aangelegde politici in de Tweede Lamer de
verleiding to groot maakte, om niet doze kritiek van aan
de vorige Regeering bevriende zijde tegen dat vorig kabinet
uit to spelen ? En inderdaad hebben sommigen aan die lust
zoozeer bot gevierd, dat allengs de „bespreking van den
toestand van hot spoorwegpersoneel" schier geheel in een
algemeen-politiek steekspel scheen to verloopen . . . .
De reeds g enoemde eerste spreker zeide dat de toestand
van hot spoorwegpersoneel op dit oogenblik „niet al to
gunstig" was. „Thans ziet menn bij hetzelfde person eel
teleurstelling, zoo niet ontevredenheid" . „Wat de verbetering van de materieele belangen betreft, is hot personeel
zeer teleurgesteld, wat wel to verklaren is" . Die verklaring
poogde spr. to geven door na to g aan hoe thans de diensten rusttijden en de Zondagsru st gereg old waren, wat er
ontbrak aan hot beroep op hot scheidsgerecht en welke
loonregelin.gen to wenschen overlieten .
1) Dadelijk na den heer J a n s s e n sprak de heer v a n d e r Z w a a g,
die echter in hoofdzaak sheen de instelling van een enquete naar den
toestand van hot tramwegpersoneel bepleitte .
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daardoor de bespreking good was ingezet ; hij had ,,met
belangstelling en sympathie" daarnaar geluisterd ; bet was
,,een duidelijk en Idemmend betoog" ten gunste van bet
spoorwegpersoneel.
Zou
zoo vraagt men zich of - door dozen lof van
deze zijde do eerste spreker niet wet onthutst zijn geworden?
Zou hj zich niet hebben gepijnigd met de vrees dat hij dus
klaarblijkelijk to ver gegaan was in zijn kritiek op wet de
vorige - hem politiek nastaande - minister had tot stand
gebracht?
De beer T a 1 m a, derde spreker, begun met er op to
wijzen dat blijkens de feiten, genoemd in bet adres tier
Nederlandsche vereeniging van spoor- en tramwegpersoneel 1)
een groote verbetering verkregen was . Zoo is 't ook, zei
spr . : ,,Op verschillende punters is belangrijke verbotering"
bereikt en hij meende dat eon grout deel van bet personeel
daarvan ook wel ten zeerste overtuigd was . - fntusschen,
na dit geconstateerd to hebben, begaf ook deze spr, zich
in een kritiek tier getroffen regeling : bij bet eervol ontslag
niet op eigen verzoek moot door bet scheidsgerecht eon
schadevergoeding kunnen worden vastgesteld ; daarbij komt
ook ,,de quaestie van do pensionneering" ter sprake, een
zaak, waarin de Regeering thans ,,ontzettend zwak staat",
maar ,,die niet mag traineeren" ; wet de dienst- en rusttijden aangaat : ,,toen ik bet K . B . van 13 Juli 1905 in
handers kreeg, en wat nauwkeuriger las, moot ik eerlijk
zeggen, dat ik mijn oogen niet kon gelooven, lnderdaad
beschouw ik doze regeling als een step achteruit, wet betreft de belangon van hot personeeL" Volgt eon uitvoerige
uiteenzetting van de regeling en van do daaraan near spr .'s
inzicht klevende gebreken . Do regeling van de vrije dagen
zal in derdaad niet zoo kunnen blijven . ,,Werkelijk, zooals
die zaak op hot oogenblik staat, maakt hot op hot porsoneel
den indruk van kwelling en vexatie . . . ."
Men ziet dat ook doze spreker tier rechterzijde na en
1) N .B . de vereeniging, die in de spoorwegetaking een zoo groote
rol had gespeeld!
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reeds bereikte zich in bet verder beloop zijner rede vrij kras
over de leemten uitte . En ook dit bleef allerminst onopgemerkt, word
als men bet zoo noemen mag
met
graagte door latere sprekers geegploiteerd . Reeds aanstonds
door den beer S chap e r . Men herinnert zich dat deze bij
afwezigheid w.egens familie-omstandigheden van zijn partijgenoot (mr. T r o e 1 s t r a) den Vrijdag-namiddag . . . . volpraatte met eenige algemeene beschouwingen, waar wij
verder over zwijgen kunnen . Maar sprekende over de
groepsvertegenwoordiging vond bij toch gelegenheid op to
merken dat de beer T aim a, die den vorigen dag deze
instelling nog verdedigd had, thane zelf bet erkende : bet
personeel is daarmee bij den news gen omen ; die vertegenwoordiging wordt door de N. C. S . „op de brutaalste wijze
belemmerd in haar behoorlijke working ." Er zit
zoo
had volgens dezen spr . d e beer T a 1 m a mode erkend
op die groepsvertegenwoordiging „druk van boven" . En
over de woorden van den beer Jan s s e n zei dezelfde spr .
„Nu heeft dan ook heden de beer J a n s s e n , uit Maastricht,
tot mijn groot genoegen een rede gehouden, die voor eenige
jaren, tenminste goeddeels, zou kunnen gehouden zijn door
sociaal-democraten, al zou de rechterzijde er dan slecht
over to spreken geweest zijn" . . . „nu komt een der jongeren
uit de katholieke fractie . . . de slechtheid van den toestand
van hot personeel aantoonen ."
Was bet wonder dat een bespreking, die dozen Vrijdagmiddag reeds zoozeer in bet teeken der politiek stond en
waarbij zoozeer op den voorgrond trad niet : wat, maar
door wien bet gezegd word, in de volgende week in sterker
mate nog door de politiek word beheerscht en steeds moor
aan zakelijkheid, aan nuchtere, objectieve beschouwing der
feiten verloor ?
De eerste spreker, op Maandagmorgen, was de leider
der Qnie-liberalen, Mr . G o e m a n B o r g e s i u s . Hij woes
op de ,,bijzondere positie, die in 1903 terecht of ten onrechte
aan bet spoorwegpersoneel is toegekend" ; velen hadden
toen voor de wetten gestemd, o .a. voor de straf op staking,
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voldoende geregeld zouden worden . Midden order hat
debit over die ontwerpen was een bestuursmaatregel verschenen, waarin sommige taken, waarop bijzonder was aangedrongen, in beginsel geregeld warden : groepsvertegenwoordiging, scheidsgerecht en hat begin sel dat dienstvoorwaarden, ook loon en pensionneering, door den Minister
goedgekeurd zouden moeten worden, desnoods zelfstandig
zouden worden geregeld en vastgesteld . Toen ward de
stemming voor de ontwerpen gunstiger ; laden, die vroeger
zich tegen hidden verklaard, staakten thins hun oppositie . . . . Maar ook hat vroegere kamerlid de hear M e e s
zou nu n.iet voldaan zijn over wit bereikt was . Zelfs Patrimonium en de Katholieke spoorwegvereenigingen ontkennen dat thins genoegzaam voldaan is aan de toezeggingen
van 1903 . Evenzeer ontkent de Enquete-Commissie dat de
toestand nu voldoende is . Ook de laden der rechterzijde,
die over dit onderwerp hat woord hebben gevoerd, erkennen
dat de (vorige) Regeering, die zoo plechtig in 's lands vertegenwoordiging toezeggingen deed, hair belofte niet is
nagekomen . . . . De (huidige) Minister van Financier had
bij hat jongste adresdebat gezegd, „dat met betrekking tot
de verbetering der positie van hat spoorwegpersoneel, in
de verste verte hat laatste woord nog niet gesproken was" . . .
En, na een kritiek der geldende rag eling, maakte spr. die
woorden uit hat adresdebat tot de zijne, de verbeteringenn
met name de urgente
bepleitend „vooral met hat
oog op de toezeggingen die in 1903 zijn gedaan" .
waarop Dr . B o s, vrij zinnig-democraat en een van
hen, die tegen hat straf baar stellen van staking gestemd
hidden, verklaren kwam dat „de moeilijkheden, waarin wij
ors op hat oogenblik bevinden, niets anders [zijn] din de
vloek van de booze daad, die in den aanvang van 1903
door de Regeering is gedaan, evenals door de Kamer, die
hair daarbij is gevolgd" . Want de Regeering had toen
„en heeft dat gedaan om die staatkundige groepen to verzoenen, die op dat oogenblik nog onverzoenlijk waren tegenover de inmiddels ingediende staking swatter
" zich ge-
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steld als de veran twoordelijke persoon voor de bepaling
van loon en arbeidsduur en de overige arbeidsvoorwaarden .
Doch wat blijkt flu ? „Dat terwijl in 1903 maatregelen zijn
getroffen, een speciaal recht is ingevoerd ten opzichte van
het spoorwegpersoneel aan hetwelk zijn vakorganisatie was
ontnomen, doorvoor noch in klinkende munt, noch in
langere rusttijden, noch in betere rechtspositie vergoeding
is gegeven. Dit heeft de groote ontevredenheid gewekt,
waarop ook door sprekers van de overzijde is gewezen,
omdat er een groote teleurstelling is van de verwachtingen, die in 1903 zijn opgewekt" . Maar stelde de Regeering
in 1903 zich aansprakelijk, dan kan zij in 1905 zich niet
verschuilen achter de directies en zeggen : als die niet
meer lasten willen dragen, moet ik tevreden zijn, al is hetgeen geboden wordt ook niet naar mijn zin . „Neen, de
man van 1905 moet ook nu zijn de man van 1903" . En
blijkt dat de spoorwegdirecties niet meer lasten kunnen
dragen, dan blijkt tevens
wat spr. ook ten aanzien der
exploitatie in economischen zin den toestand van het oogenblik acht
„dat op dit oogenblik de Staat wel geheei en
al leidt de spoorwegmaatschappijen, maar leidt niet aan den
teugel, maar aan den strop" . . . . Dan, ua een woord over
„den regenteng eest" der directies, de uitspraak dat de
groepsvertegenwoordiging is „een doodgeboren kind" . Toch
heeft de heer T aim a die instelling verdedigd ! Hoe dat to
verklaren ? Wel, de heer T alma, dien spr . „hoog schat
om zijn groote kennis en ook omdat hij kan zijn in on s
tegenwoordig leven een zoo groote kracht, die leiding en
richting geeft aan velen", wordt eigenlijk door de vrees
voor het socialisme verhinderd de taken to zien zooals zij
zijn en wordt daardoor gedwongen een politiek to volgen
„welke op den duur onmogehjk anders dan met den naam
van een conservatieve politiek kan worden bestempeld" .
Aan die veroordeeling vann de groepsvertegenwoordiging was voorafgegaan een pleidooi voor de eenig duurzaam
goede organisatie, die „aan den eenen karat moet komen
van boven af, doch aan den anderen karat evenzeer vann
onderen op, uit de samenleving zelf moet opkomen ." Wilden

oud-liberalen, die zich de eenige ,,ervaringswijsgeeren"
wanes „maar feitelijk groote dogmatici" zijn, op onze maatschappelijke toestanden dikwijls een daarop niet passenden,
nit Duitschland of Frankrijk ingevoerden vorm zetten, de
anti-revolutionairen wilden immers wel ontwikkeling van
het nit ons eigen volksleven opkomende ? Hoe kon men
van die zijde dan de vrije organisatie, alleen omdat zij hier
en daar tijdelijke min gunstige gevolgen heeft, willen verdringen door die off.cieele vertegenwoordiging ?
Dan stelt spr. d e vraag of de rechtspositie van het
personeel thane goed to regelen is en beantwoordt die
ontkennend : de geheele basis deugt niet : de zorg voor het
spoorweg personeel is g ebouwd op de Staats-controle ter
beveiligin .g van het verkeer, een steeds scherper en meer
omvattende controle, waardoor er wel iets van de zaak to
recht komt ,,al is het ook dat zij niet goed to recht komt",
want deze indirecte methode staat in den weg aan eenn
gezonde decentralisatie : de directies der maatschappijen
zitten zoo heel hoog op de hierarchische ladder . „Konden
wij over de spoorwegen vrij beschikken, zooals wij wilden,
dan zouden wij er voor kunnen zorgen, dat er verschillende
directies wares met een zekere zelfstandige macht, welke
elk op een beperkt gebied werken ."
Men voelt dat de
spr. hier aanstuurt op zijn „praeterea censeo Carthaginem

esse delendam", op Staats-exploitatie en daarheen richt
zich dan ook
n a opmerkingen over het scheidsgerecht
en over het verband tusschen l oonen, dividenden en tarieven
des sprekers peroratie, waaruit wij nog aanstippen
wat daarin aan het adres van Mr . B o r g e s i u s voorkwam .
Het was dit : bij ons stemmen tegen de stakingswetten
werd ons herhaaldelijk tegengeworpen : de rechtstoestand
is nu immers voldoende gereg eld, tegengeworpen ook door
de heeren van de Liberale Unie, waarteg en spr . dan had
aangevoerd dat de Unie-mannen zeker handelden in overeenstemming met de meerderheid van het heele land door
hun oppositie tegen die ontwerpen to stakes, dock dat hij,
spr ., de rechtspositie der werklieden flog in lang niet geregeld zag en dat er voor dies tijd meet hem over andere
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maatregelen niet to praten viel . Welnu, wat had flu de
geheele rede van Mr. B o r g e s i u s ons geleerd ? „Dit, dat
wij van a -z volkomen gelijk hebben gehad ."
M a. w. :: gij, Borgesius, klaagt dat de beloften niet
zijn vervuld ; wij moisten wel en zeiden then reeds dat zij
niet vervuld zouden, immers niet kondeuu worden . In dezen
„halfslachtigen toestand", zonder Staats-exploitatie is geen
goede regeling verkrijgbaar .
Pat Mr. B o r g e s i .u s' klacht : de toezegging, die ons
tot stemmen voor de stakingswetten leidde, is niet gestand
gedaan,
ook door mr . T r o e 1st r a zou worden gereleveerd, wie dien het verwonderde P Vobr de bespreking van
vier speci.ale punters zei deze spr . ongeveer dit : vijftien
jaar geleden verklaarde minister H a v e 1 a a r : de verhouding
van bet personeel tot de directies is geen zaak der Regeering . De spoorwegmannen moesten dus wel door middel
hunner organisaties naar lotsverbetering streven ; ook hebben
de sociaal-democraten telkens de belangen vann bet personeel
in de Tweede .Lamer ter sprake gebracht . Pit is burs door
vele kamerleden kwalij k genomen ; toch zijn zij er mee
doorgegaan . „ook dat heeft er toe medegewerkt, onder
bet spoorwegpersoneel den geest to versterken, die in verband met onvervulde grieven en wenschen, geleid heeft
tot de werkstaking in. 1903 ." Intusschen, de directies
hielden die grieven voor verzon .n_en ; vaudaar dat zij door
de eerste staking overrompeld werden. Doch hot krachtig
optreden van d o organisatie heeft gemaakt dat die grieven
bier in de Kamer aan de orde gesteld zijn . Maar juist
them heeft men die organisatie willen vernietigen, door de
„dwangwetten", door de hide-bonden, door de g roepsver
tegenwoordiging. Nu is er in de plaats der vroeg ere onthouding „de meest overdreven Staatsbemoeiing" gekomen .
De Regeering zal, zoo noodig, teg en of buiten de directies
om alles regelen : die toezegging was „de lij mstok voor de
liberalen" . Is hot van den handigen Mr . B o r g e s i u s
wel handig geweest aan die geschiedenis to herinneren
„Hij zeide : wij liberalen hebben die dwangwetten alleen
aangenomen, op voorwaarde, dat de belangen van hot per-
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waar is, dat alle partijen thans hebben verklaard, dat de
belangen van het personeel niet voldoende behartigd zijn ;
integendeel, dat er zelfs teruggang is . Dit heeft ook de
heer B o r g e si u s met kiem geconstateerd ." Maar hij heeft
daaruit geen conclusie getrokken dan deze : dat de Minister
zooveel mogeiijk verbeteren moet . Doch dat wij daarmede
niet vender komen, weet ook Mr . B o r g e s i u s zeer goed .
Iminers zoolang de exploitatie in particuliere lrnnden is,
moet elke Regeering daarmee rekening houden . Ret feit
blijft dus dat de voorwaarde, door de liberalen in 1903
gesteld, niet kan worden vervuld . Welnu, dan moeten de
liberalen ook willen : intrekking van dc het personeel in
zjn actie belemmerende bepalingen . ,,Zoolang de liberalen
deze con clusie niet aandurven, zoolang beteekenen hun
rnooie redevoeringen niets voor mij ."
En aan het slot van zijn lange rede een woord over
Staats-exploitatie . Zal die dan aanstonds alle grieven opheffen
Neen, dat gelooft spr, niet ; de conservatieve
elementen zullen aan het personeel alsdan het beetje vrijheid, dat het nu flog heeft overgehouden, willen ontnemen .
Maar toch moeten zij, die het personeel gekneveld hebben
onder toezegging van to zuilen zorgen voor hun belangen,
hun woord inlossen door invoering van Staats-exploitatie .
Zoo stonden op het politieke schaakbord de stukken,
toen de heer d e S a v o r n i n L o hm a n zich in de gedachtenwisseling mengde . Lezenswaard ook thane nog is
zijn helder betoog over de particuliere belangen der werklieden in hun botsing met het Staatsbelang, over de werking
den vakvereenigiugen met haar strijdmiddel : de staking,
over het goed recht den groepsvertegenwoordiging . Maar
belangrijker in verband met het voorgaande was zijn verweer tegen ,,den geweldigen aanval", die op de regeling
van 1905 was gedaan . ,,Men heeft niet meer of minder
gezegd dan dat eigenlijk de vorige Regeering zich had
schuldig gemaakt aan woordbreuk en misleiding, want dat
zij wel veel had beloofd, maar niets had gedaan ." Dit flu
was onbillijk : geen enkele Regeering, en zeker de vorige

3 9 8 -niet, was „zoo idioot" to meenen dat haar regeling aan
alien zou voldoen . Maar de belangen van bet personeel
zijn in 1903 geworden publici juris . Nu zegt men, zelfs aan
de rechterzijde : er is in 't algemeen niets veranderd, er is
overal ontevredenheid, maar daarbij gebruikt men toch een
klein e kunstgreep : natuurlij k krij gt niet elke belanghebbende wat bij verlangt, ook al krijgt ieder bijna alles wat
verlangd wordt ; de kunstgreep flu bestaat hierin dat men
in een stuk alleen zet wat A . B. en C . niet verkregen
hebben en de rest weglaat, waardoor een valsche indruk
ontstaat.
En aan bet adres van den beer B o s : gij wilt de vakvereeniging, de organisatie van onder op ? Accoord. Maar
bet publiek belang „dat nooit kan stilstaan" moet voorg aan .
Al wat gij over die vakvereenigingen gezegd hebt, past op
de maatschappelijke bedrijven, maar kan niet volgehouden
worden bij botsingen tusschen bet Staats- en bet arbeidersbelang . Meent gij dat wij de sociaal-democratic vreezen P
Och Been, die zal zich zelf wel dooden of gedood worden
door bet gezond verstand . . . . Waarop deze op den man
of gaande passus volgde : „Maar waarvoor ik wel eens vrees,
dat is voor heel iets antlers, namelij k voor hen, die bier
wel in de Kamer theoretisch de sociaal-democratic bestrijden, maar die, als bet er op aankomt, als er bijv . een
Reg eering is, die den moed heeft g ehad bet publiek belang
op den voorgrond to stellen tegenover bet belang eener
groote massa arbeiders, durven to zeggen, dat dit geweest
is een booze daad, maar niet den moed hebben to beproeven
die booze daad ongedaan to waken . En ik vrees Bog meer
voor de personen, die, toen de vesting belegerd wend enn
op de muren een garnizoen stood, dat behoorlijk de vesting
verdedigde, ook wel medesehoten achteraf en benauwd, al
roepende : neem wij niet kwalijk, maar ik geloof, dat ik
ook schieten moet, maar die, toen de vijand afgetrokken
was, ons nu komen vertellen : de generaal van de vesting
heeft ons bij denn neu~ gehad en daarom hebben wij meegedaan ."
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minder animo en met zeker niet geringere heftigheid voortgezet . Aflereerst weer de beer J a us s en : bet lag noch in
ziju bedoeling, noch in zijn woorden om welke Regeering
dan ook, aan eenig verzuim schuldig to verkiaren ; hij meende
bet onderwerp geheel zakelijk to hebben besproken ; had
hij zelfs niet gezegd dat naar zijn indruk de vorige Minister zeif klaarblijkelijk over de regeling niet tevreden was,
daar hij bet reglement reopens de dienstvoorwaarden slechts
voor twee jaar, voorloopig, woo doers gelden? Ja, Mr . Bo rg e s in s had bet K. B, van 9 Februari '99 - een regeling
van zjui ministerie afkomstig - zooveel beter gevonden dare
dat van '05, maar joist dat Algemeen Reglement van '99
heefL in niet geying e mate er toe bijgedrageu dat in 1903
dc staking uitbrak, want van tevredenheid op grond van
dat Re geinent is destijds absoluut niets gebleken! En wat
dc ,,prachtige woorden" van Mr . d e Me e st e r bij bet
jongste adresdebat betreft, bet is wel duidelijk dat deze
minister van Waterstaat daarvoor slechts een zeer beperkte
liefde heeft . . .
Waarna weer de beer v an d e r Z w a a g : de beer Jan s s e n moge zeker wel niet de bedoeling hebben gehad de
vorige Regeering ,,aftetakelen" maar joist door bet ,,zakelijke van zijn rede is dat toch haar effect geweest . En dezeffde tot den beer T a 1 m a : uw partij-politiek en uw democratic waren weer aan bet vechten op levers en dood .
Toen zijn partij-politiek boven lag, heette bet, dat door
bet K . B . van 13 Juli 1905 ecu reusachtige stag vooruit
was gedaan, maar toen zijn democratic eenige verademing
kreeg, toen was bet : ik vertrouwde mijn eigen oogen niet
toen ik bet K . B . van 1905 las, want daarin was een
teruggang .
Gaau wij nu maar kortheidshalve voorbij wat deze spy .
nog in het midden bracht over bet verband tusschen
korteren diensttijd en hoogere loonen en de veiligheid van
bet verkeer, over de staking van bet spoorwegpersoneel,
over Mr . L oh m an' s ,,erkenning" dat bet stakingsrecht
voor dat personeel in '03 was vernietigd, over de hooding
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der vrijzinnig-de mocraten en der Unie-liberalen tegen over
de bekende ontwerpen en eindelijk over Staats-exploitatie .
Voorbij ook : wat Mr . Pro e 1 s t r a aan Mr . L ohm a n toevoegde over dien .s „algemeenheden" en aan Dr . B o s over
gelijk
zijn toekomst-fantaisieen . Zoo laten wij ook
immers de parlementaire term luidt
„zwemmen" wat de
heer T a 1 m a tegenover den afgevaardigde nit Winschoten
opmerkte over de quaestie der loonen in verband met
Staats-exploitatie. Maar wel willen wij er op wij zen dat
de heer Pal m a ,,in de geheele behandeling van deze zaak
inderdaad toch eenige overdrijving" constateerde „aan de
overzijde bij die leden, die nit de redevoerin gen van den
heer Jan s s e n en mij en nit verschillende adressen hebben
opgemaakt dat er feitelijk zoo goed als niets is gebeurd ."
Als Mr . B o r g e s i u s zegt : de Regeering heeft haar belofte
niet ingelost, dan is dit „een onbillij ke aantij gin g", want
er blijft altijd ruimte voor verschil van gevoelen over en
ook blijft de vraag over of de Minister wel de g oede
middelen heeft aangewend . . . . En de heer Palm a somde
verschillende punters op, waarin wel degelijk de wenschen
van het spoorwegpersoneel vervuld waren of daaraan teg emoet
gekomen was
De wijze, waarop sommige heeren van
mijn critiek op de vorige Regeering hadden gebruik g em aakt
om, natuurlijk de zaken eenigszins uit burs verband rukkende,
daarmede „onaangenaam to zijn aan bet adres van de
vorige Regeering, zou een reden kunnenn zijn om een
volgende maal to dier zake niets meer to vertellen . Maar
dat gaat natuurlijk niet." . . . .
Beperken wij ons in bet weergeven van wat door de
overige sprekers gezegd werd . Dr . B o s in zijn repliek
besprak de organisatie van verschillende staats- of semistaatsbedrij ven, de quaestie van Staats-exploitatie, de werking
der vakvereenigingen, de instelling der groepsverteg enwoordiging, de houding der vrijzinnig-democraten bij de
stakingswetten, het vrijzinnig-democratisch toekomst-ideaal . .
Z6over was men nu afgedwaald van bet onderwerp in
discussie, dat Mr. L o h m a n' s uitspraak : de sociaal-demo-
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aan Dr . Bo s de vraag ontlokte of Mr . L o h m an niet ook,
ja vooral, bet geloof noodzakelijk aehtte om de sociaa1
democratie to dooden, waarop later do aldus geInterpelleerde
weer antwoordde dat z .i, hot gezond verstand zonder geloof
den verkeerden weg op gaat. Allen flog ter zake van hot
spoorwegpersoneel!
Fel in zijn verweer was Mr . B o r g e s i u s : de beer
L ohm an heeft mij gekastijd en de beer Jan s s en heeft
er nog wat aan toegevoegd en de beer T aim a ook ; Loch
waren ook die twee laatsten schuldig aau die ergerlijke
zaken, die de hecr Lo h m an mij verwijt . Do beer T a 1 ma
zei zelfs dat bet mij niet to doen was om bet belang der
zaak, dock om bet treffen van eon mij niet bevriende
Regeering ; zoo dit niet is verdachtmaking, weet ik daarvoor
goon qualificatie . Do beer Lo h man zeide dat ik `unfair
screed ; ik zou togenover eon man als hij is altijd graag
schuld bekennen, maar in heel mijn lange redo was niets
van unfaire bestrijding . De beer Ta 1 in a valt zelf de
vorige Begeering veel moor hard dan ik zou durven doen ;
toch dikt hij den heeren L ohm an' s philippics aan mijn
adres flog wat aan . Enz . enz . Totdat de spreker bet geduid
der Kamer vroeg voor de bohandeling ,,van eenige zakeiijke
argumenten"! Waarop nog do beer Lo h man hot woord
voerde, zijn pijien richtend tegen Mr . T r o el st r a en tegen
Dr . Bo s en tegen Mr. B o r g e si u s ; en waarna flog do
beer T a 1 m a zoo noodig voor den vorm, maar niet voor
den inhoud zijner redo aan Mr. Bo r g o s i u s zijn vorontschuldiging aanbood . Toen zei do beer S cli a pe r : ,,wij
mogen ons misschien wel eons herinneron, dat wij bet
zouden hebben over den toestand van hot spoorwegpersoneol,
hetgeen bij zulke academischo dobatten zou kunnen worden
vergeten . Hot zou kunnen gebeuren, dat do spoorwegarbeiders daarbij inschoten ; tot flu toe is voor hen weinig
toegezegd ."
Doch toen do beer S cli a p0 r doze woi niot overbodige
opmerking maakte, was hij do laatste dor sprekers in tweeden termijn ; hem volgde flog slechts do Minister en daarna
word de beraadslaging gesloten!
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Opzettelijk is door ons zoo lang bij deze zijde en bij
dit deel der beraadslaging stilgestaan : wij wilden daardoor
bet bewijs leveren van wat door ons boven was gezegd
dat er zeer veel gesproken is buiten de eigenlijke zaak our
en dat met name „de politiek" in zeer ruime mate bett
debat heeft beheerscht . De eigenlijke zaak . . ., dat was
dan toch deze : welke is thans de toestand van bet spoorwegpersoneel ? is die toestand bevredigend to achten P zoo
niet, wat ontbreekt daaraan P en op welke wij ze ware dat
ontbrekende nog aan to vullen ?
Nu is het wel volkomen waar, dat de Voorzitter der
Tweede Kamer gees oogenblik de sprekers heeft behoeven
to verzoeken zich tot bet onderwerp in discussie to bepalen .
Inderdaad, er is een verband, zij 't sours een tamelij k los
verband, tussehen dat eigenlijke onderwerp enn bet zeer
vole, dat door verschillende sprekers bovendien word in
bet midden gebracht : bet K . B, van '99, de housing der
verschillende staatkundige groepen tegenover de stahingswetten, de spoorwegtroebelen van 1903, de toelaatbaarheid
van vakvereen iging en in semi-publieke diensten, het vraag stuk der Staats-exploitatie, de meest gewenschte organisatie
van den arbeid, bet vrijzinnig-democratisch toekomstideaal . . . . Maar to ontkennen valt evenmin, sat wie op
al die punters den nadruk legt, daardoor de hoofdvraag
zelf steeds moor nit hot oog verliest en zich in steeds
algemeener beschouwingen begeeft, welker verband tot die
hoofdvraag steeds eager en losser worst . Op dien weg
voortgaande
en men is op dien weg voortgeg aan zoover
als men maar kon
eindigt men bij wat de beer S c h a p e r
terecht noemde „academische debatten", die ten slotte met
den toestand van bet spoorwegpersoneel zoo ong eveer niets
moor uitstaande hebben . Dan worst de quasi da hover
loopende gedachtenwisseling, wat zij inderdaad ook word,
een politiek tournooi, waarin de leiders van de onderscheidene staatkundige partijen in hot Parlement elkander onaangenaamheden zeggen over de housing, die zij een paar
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jeer geleden hebben aangenomen en waarin ieder dan weer
zijn houdiug tracht to rechtvaardigen .
Doet men to kort eau de der Kamer verschuldigde
deferentie, wanneer men de gissing waagt dat onderscheidene
leden zich thiIrom to liever in algemeen-politieke beschouwingen verdiepten, omdat zij - toch niet willende zwijgen zelven wel gevoelden en moisten dat zij over de zaak niet
op zakelijke wijze konden spreken, dear hun de daartoe
noodige kennis der zaak ontbrak P
Met het stellen van die vraag ziju wij gekomen tot
een tweeden karaktertrek van deze eigenaardige gedachtenwisseling . Men vindt werkelijk in het verslag der beraadslagingen vingerwijzingen to over, neen, vrij openhartige
erkenningen van eig en . onbevoegdheid tot oordeelen over
het punt in geding! - ,,Over de salarisregeling" - aldus
Mr. B o r g e si u s - ,,zal ik weinig zeggen, vooral omdat
ik erken dat het voor mij, na alle stukken gelezen to
hebben, moeilijk is daarover een definitief oordeel uit to
spreken . . . . 1k zal mij dan ook over de bestaande loonregelingen gees beslist oordeel aanmatigen ." Tlitvoeriger
Dr . Bo s : ,,wanneer ik nu de bijzonderheden van de toestanden van het spoorwegpersoneel niet uitvoerig bespreek,
dan is het omdat mij, evenals de heer G o e m a n Borgesius,
de noodige kennis daarvan ontbreekt, ook nadat ik heb
kennis genomen van het zeer omvangrijke materiaal dat
de Enqute-Commissie heeft bijeengebracht . Wel heb ik
in de verschillende adressen, behartigenswaardige wenken
gevonden . . . . Maar om al deze zaken to kunnen beoordeelen, zal men in de eerste pleats moeten weten, welke
bekwaamheden voor de verschullende diensten, voor die verschillende positien noodzakelijk zijn ; in de tweede pleats
welke verantwoordelijkheid daaraan is verbonden ; in de
derde pleats de kans op bevordering, die er bestaat en dan
nog zal men al die zaken onderling moeten vergelijken voor
al de versehillende categorieen, die er bestaan, zoo groot in
aantal, dat men daaruit op het oogenblik niet wijs ken
worden . Daarover zal ik dus niet uitweiden ." -- Monk het
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niet ietwat vreemd dat deze spr . op die verklaring van
onbevoegdheid onmiddellijk liet volgen : „Ik ben bet
echter eens met den beer G o e man B o r g e s i u s, die
meende dat voor een afdoende regeling vooral zal noodig
zijn een aanmerkelijke verhooging van loon, die vooral
voor de lagere beambten noodzakelijk zal blijken" ? Steunde
een zoo stellige uitspraak op een even stellige erkenning
van g ebrek a,ann de noodig e kennis ? En hoe kon hij, die,
ook na kennisneming ;Tan bet zeer omvangrijke materiaal
der Enquete Commissie, niet wijs kon worden uit de velerlei
factoren, welker overweging voor de vorming van een oordeel onmisbaar is, hoe kon hij later toch zoo stellig een
parallel trekken tusschen den toestand van bet personeel
voor en na 1903 en, gelijk wij reeds zagen, verklaren dat
dit personeel „noch in klinkende munt, noch in langere
rusttijden, noch in betere rechtspositie" vergoedin g had
verkregen voor wat bet in '03 had verloren (zijn vakorganisatie) P Beschikte hij dan toch wel over de gegevens,
noodig om de bezoldiging en de dienstvoorwaarden vO6r
en n.a de staking to vergelijken P
Intusschen ziet men nit de beide genoemde namen
B o r g e s i US, B o s
dat bet niet de minsten onder de
broederen, dat bet zeer geziene kamerleden waren, die omtrent hoofdzaken, dit debat betreffende, bun gebrek aan
kennis openlijk erkenden . En dergelijke erkenning kwam
ook flog . . . . niet van sociaaldemocratische zijde in bet
Parlement ; zij was van daar wellicht ook niet to verwachten !
maar wel van Mr . L o h m an : ,,Is er flu achteruitg an g in den toestand ' Ik g eloof bet niet, dock bet is
ik zal
mog elij k, ik kan dat niet beoordeelen ;
mij niet uitlaten over een zoo moeilijk onderwerp als de
regeliTo g van de arbeidsvoorwaarden bij de spoorwegen" ;
bet was
zeide hij „een intricate verwikkelde regeling ".
Ziedaar ! De Tweede Kamer zou bespreken „den toestand
van bet spoorwegpersoneel" . Maar Mr. B o r g e s i u s verklaart : bet valt mij moeilijk een definitief oordeel uit to
spreken over de salarisregeling ; en Dr. B Os : omtrent de
bijzonderheden van den toestand ontbreekt mij de noodige
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kennis ; en Mr . L o h m an : is er achteruitgang of niet ? ik
kan bet niet beoordeelen .
Mag men niet veilig aannemen dat wat deze drie
eminence Kamerleden openlijk zeiden, door velen hunner
collega's ook gezegd had kunnen worden ? Wat deze drie
niet wisten, zou dat van vele anderen wel bet deel geweest
zijn ? Zoo niet, is het dan to bond de vraag to stellen of
de Kamer tot de behandeling van dit onderwerp wel bekwaam was? Het is is inderdaad een „intricate verwikkelde
regeling", waarover zij zich een oordeel to vormen had ;
bij een zoo veelzijdig samengesteld bedrijf als dat der spoorweg en kan en zal ni nmer de regeling eenvoudig, op 't
eerste gezicht overzienbaar zijn ; er is
Dr . B o s wees
daar terecht op
kennis van allerlei feiten en omstandigheden., van allerlei details noodig om to beoordeelen wat
nu eigenlijk de regeling, gelijk zij dan luidt, in de praktijk
beteekent, waar zij metterdaad op neerkomt . Gezette overweging van allerlei factoren, die vooraf wel toegelicht
mog en worden, is als voorbereidende studie on misbaar en
zon der die studie kan de intricate verwikkelde regeling niet
worden beoordeeld . Men kan bet slechts prijzen in hen,
die zich tot een oordeel onbevoegd wisten, dat zij dit
open.lijk uitspraken . Doch, als z66 bet groene bout was ;
wan.neer dit door mannen als dezen erkend werd ; hoe zou
bet dan met de Kamer in haar geheel to dien aan zien
gestaan hebben ?
Enkele bijdragen nog ter waardeering van dit o .i, uiterst
belangrijk punt . De beer T a 1 m a besprak in eersten
termijn de gewijzigde regeling van de Zondagsrust en in
't bijzonder de bepalin.g dat van den vrijen Zondag (van
24 uur) slechts 18 uur behoeven to vallen in bet Zondagetnlaal . „Er is"
zoo zei bij ter illustratie
„iemand,
die een vrijen Zondag heeft ; bij is den vorigen avond 6
uur in dienst gekomen en heeft nachtdienst g ehad tot den
volgenden morgen 6 uur . `Vanneer bij thuiskomt zegt bij
aan zijn vrouw, dat bij er Maandagmorgen 6 uur weer
moot zijn . IEIij heeft this Zondags een vrijen dag, maar
gaat eerst slapen . . . . Het is een rustdag, want bij moet
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in die 24 urean voor twee nachten slapen, maar geen aangename rustdag."
De spr. verzuimde hierbij op twee p unten to wij zen .
Vooreerst : op de ratio der bepaling . Het is
gelijk ieder
begrijpen kan
geheel ondoenlijk in het spoorwegbedrijf
de Zondagsrust voor allen to doen aanvangeu des Zaterdags
to middernacht . Voor eenigen zal de des Zaterdag avonds
begonnen diensttijd allieht nog eenige uren n a middernacht vorderen. Moest nu ook voor dezen de rust to middernacht aanvang en, dan zouden op dat middernachtelijk
uur pl aatsvervangers voor hen moeten optreden, die slechts
enkele uren dien st hadden to doen, die dus b .v, van des Zaterdags to middernacht tot 1 of 2 of 3 of 4 of 5 of 6 uur in
den Zondagmorgen dienst zouden moeten verrichten . . Van
de kosten niet gesproken, het is wel duidelijk dat de plaatsvervang ers in eenn ongelukkig e positie zouden verkeeren .
Daar „tusschen elke twee opeenvolgende diensttijden een
onafgebroken rusttijd [moet] worden gelatenn van ten minste
10 uren" 1), zouden deze to middernacht voor enkele uren
optredende mannen to 2 uur des Zaterdagsmiddags hun
rusttijd moeten zijn begonnen ; van nachtrust kan wel geen
sprake zijn bij wie to middernacht present moet wezen ; na
hun diensttijd, die dan des Zondag smorg ens to 5 of 6 uur
of eerder afliep, zouden zij opnieuw een rusttijd van . 10 uur
kuunen aanvangen . Was het dan niet voor alle partijen
beter voor de eerstbedoelden den diensttijd tot enkele uren
na middernacht
zij het dus in den Zondag
to doenn
doorloopen ? Mits dan ook de ,,Zondagsrust" lan ger dan. 24
uur duurt, dus niet b.v. reeds des Maandagmorgens to 6
uur eindigt . Welnu
ziehier het tweede punt
het
was den heer T a 1 m a klaarblijkelijk inn eersten termijn niet
bekend dat de vervulling van deze „mits" bij de H . IJ. S, M.
zoo zei hij in tweeden termijn
door
regel is . Hij had
zijn eerste rede een inlichting gekreg en, die nog al van
eenige waarde is : hens was n .1 . uitdrukkelijk van betrouwbare zijde nledegedeeld dat bij de H . IJ . S . M. op den in
1)

Art. 126 al . 1 A . R .

.4 0 7 den Zoudag loopenden Zaterdagavond-arbeid een rusttijd
van meer dan 24 uur pleegt to volgen . En in tweeden termiju vroeg spr . nu : als dit bij de H . IJ. S . M. kan, waarom
dan niet bij de S . S.' . . . .
In eersten termiju had de beer T aim a echter bet zoo
voorgesteld, aisof zijn bedeuking tegen de regeling en haar
toepassing heel algemeen moest gelden . En nu moge men
dit generaliseeren niet al to zwaar willen laten wegen, zelfs
niet voor dozen spreker, die zeif nadrukkelijk voor generaliseeren had gewaarschuwd - men zie niet voorbij dat bij
deze beraadslaging juist deze spr ., oud-lid der EnqueteCommissie, als ecu bij uitstek deskundige gold . Welnu,
ook hij bleek niet to weten hoe bij ecu der beide groote
maatschappijen bet door hem gewraakte artikel feitelijk
werd toegepast . Wederom zeggen wij : ais zoo bet groene
bout is . . . .
Mr.
o r g e si u s, die zich ten aanzien der salarisregeling onbevoegd had verklaard 1), waagde zich wel aan
een besprekiug van de dienst- en rusttijden . Hij greep de
door den beer T a 1 m a gewraakte Zondagsrust-regeling aan
en zei daarvan bet volgende, dat wij liefst letterlijk weergeven
omdat de spr. - gelijk men zien zai - midden in zijn
betoog, klaarblijkelijk door een interruptie, er op attent
werd gemaakt dat hij volkomen de plank missloeg : ,,Zegt
men nu : noem dan voorbeelden van niet-behoorlijke, onvoidoende regeling, dan antwoord ik, dat er reeds meerdere
voorbeelden zijn genoemd, en dat men bij ecu discussie als
deze niet to veel in herhalingen moot treden . Maar dit
wil ik wel zeggen, dat ik vooral bezwaar hob tog en de
regeling, waarover de beer T a 1 m a uitvoerig heeft gesproken .
Dc zaak is, geloof ik, nog erger dan de beer T alma bet
heeft voorgesteld . Doze afgevaardigde heeft er op gewezen,
dat bet bij do tog enwoordige regeling gebeuren kan, en
dat bet ook gebeurt, dat de Zondagsrust van 24 uur zoo
wordt toegemeten, dat men tot 6 uur 's morgens moot
werken en dan 24 uur rust heeft, dus tot den volgenden
1) Doch onmiddellijk na die verkiaring zeide dat z, i, de laagste loonen
verboogd behoorden to worden!
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morgen 6 uur . . . . Mij wil het erger voorkomen, dat de
mogelijkheid niet is uitgesloten, dat de positie van den
man, die een vrijen Zondag heeft nog ongunstiger wordt !
Wat toch is het geval ? Al de 24 uren behoeven niet altijd
to liggen binnen het etmaal van den Zondag . Het is voldoende dat 18 van de 24 uren in dat etmaal vallen . Indien
men ie nand tot Zondag 10 uur last werken en hem vrijgeeft tot Maandag 10 uur, dan is hij van nog ongunstiger
conditie dan in het voorbeeld van denn heer T a 1 m a . Men
maakt mij de opmerking, dat in het door mij gekozen
voorbeeld er geen 18 uur in den Zondag vallen en dit dus
niet geoorloofd is en dit is juist, maar dit neemt toch
niet weg, dat die bepaling van de 18 uur ook weer een
aanleiding kan worden om de regeling minder gunstig to
. . . ."
waken
Zullen wij ons bij dezen passes maar niet liever van
commentaar onthouden ? Laat ons alleen zeggen dat de
spr . zich klaarblij kelij k to weinig had in gedacht in de
mogelijke werking der door hem veroordeelde bepaling en
dus flu als gebeurlijk on derstelde wat onm ogelij k is . Toch
was in heel de rede van dezen afgevaardigde dit zoo ongeveer het eenige, dat direct over „den toestand van het
spoorwegpersoneel" haudelde . [Ret overige was een pleidooi voor de stelling dat het niet „zoo verschrikkelij k zou
zijn" de directies der spoorwegmaatschappijen to dwingen
personen, die zij niet in hen dienst wen schen to houden,
toch to handhaven . Een betoog dat de vraag doet rijzen
hoe Mr . B o r g e s i u s over zoodanigen dwan g zou denken,
wanneer deze aan hem als „directie" werd opgelebd 0]
Een onjuiste voorstelling van Mr . B o r g e s i u s werd
trouwens flog door den heer T aim a gereleveerd, toen deze
ter zake van het vroegere art . 113 wide : „dat niet, zooals
de geachte afgevaardigde uit Enkhuizen zich dit voorstelt,
de maatschappijen altijd getracht hebben er voor zich uit
to kloppen wat er maar even in zat, maar de feitelijke
toestand was, dat in den regel de maatschappijen bleven
beneden het getal toegestane uren ."
Maar last ons niet verder voortgaan met de grootere
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en kleinere feiten en feilen aan to wijzen, waaruit bleek
dat niet slechts de bovengenoemde drie Kamerleden zich
terecht tot een juist oordeel over het eigenlij ke punt in
geding
de toestand van het spoorwegpersoneel
onbevoegd hadden verklaard .
Vraagt menn hoe het dan toch hun, die zich in het
debat mengden, mogelijk was over de feitelijke grondslagen
van het debat het woord to voeren, dan moet het antwoord
o, i. luiden dat
voorzoover men daarbij niet volstond
met to wijzeu op vrij wel algemeen bekende hoofdpunten
ongetwijfeld de door verschillende organisaties bij de Tweede
Kamer met het oog op de to houden besprekingen ingediende adressen voor meer dan een spreker geweest zijn
zeer welkome bronnen, waaruit im ners feiten en cijfers, in
een woord materiaal to puttee viel . Een materiaal, dat
echter niet steeds in alien deele betrouwbaar bleek to zijn .
Een voorbeeld ook hiervan :' Tilt de rede des Ministers
„zoo heeft de geachte afgevaardigde uit Maastricht ter
sprake g ebracht het request der klerken en klerken-telegrafist der Exploitatie-maatschappij, dat mij ook in afschrift
is toegezonden geworden . Ten aan .zien van dit stuk zij
opgemerkt, dat zoover ik heb kun .nen nagaan, onj uist is
de bewering van den Bond, dat het aanvangsloon van deze
categ orie beambten vroeger f 500,
zou hebben bedragen,
dock zou zijn terug gebracht tot f 450- wegens ongunstig e
uitkomsten van het bedrijf der Staatsspoor . Integendeel
is naar mij werd medegedeeld, hun aanvangssalaris vroeger
vastgesteld geweest op f 400.
(welk bedrag thane n og
aan pas in dienst tredende klerken van het Rijk wordt
gegeven) en al ten minste sedert 1 April 1896 verhoogd
tot f 450 .-. IIun vooruitzichten op bevordering zijn in
het zooeven bedoeld request niet geheel volledig weergegeven . . . . " Waarteg en inn tweeden termijn de heer J a n s s e n
slechts aanvoerde in zijn eerste rede to hebben geconstateerd, dat de loonregeling van deze categoric niet is veranderd of verbeterd bij de laatste reg cling, aanvoerde ook
dat het maximum der bezoldiging van deze beambten z . I..
to laag was . . . .

Wij zouden bij onze lezers een onj uisten indruk van
de g evoerde beraadslagingen wekken, indien na kennisneming van hot bovenstaande die indruk deze was : dat
dit debat voor hot overgroote deel geweest is een politieke
schermutseling en voor 't overige slechts een herhalen van
in adressen aangevoerde feiten en geuite wenschen zonder
eenig onderzoek naar de juistheid daarvan . Hot kan niemand
in de gedachte komen to ontkennen dat een man als de
heer T a 1 m a zeer zeker door zijn kennis van dit onderwerp
tot hot spreken van een gezaghebbend woord in deze
alleszins bevoegd was . Ook bleek de heer J a n s s e n wel
van de zaak studio to hebben gemaakt, zij hot ook dat die
studio zich to zeer tot hot personeel in de beide zuidelijke
provincien werkzaam (dus uitsluitend personeel der S . S.)
beperkt had. Maar de herlezing van de gehouden gedachtenwisseling heeft wel zeer stork bij ons opnieuw dozen indruk
gevestigd dat de beide genoemden vrijwel uitsluitend als
gunstige uitzonderingen beschouwd moeten worden ; dat
over hot geheel „de politiek" een overmatig groot aandeel
in de besprekin g gehad heeft en dat van vole sprekers de
wetenschap van cijfers, feiten, regeling en factoren klaarblijkelijk uit niet veel andere bron .nen dan nit de ingediende
adressen verkregen was .
Welken eisch mag men stellen aan de behandeling vann
zaak in de volksvertegenwoordiging P
deze
van elke
Toch zeer stellig en in al zijn voiheid dozen : dat gesproken
worde met kennis van zaken (en dat wie die kennis ontbeert,
zwijge) . Kennis van zaken beduidt in dit geval : kennis
van een „intricate verwikkelde regeling" ; van de factoren,
welke die regeling beheerscht hebben en beheerschen ; van
de wij ze, waarop zij wordt toegepast ; van hot hoe? en hot
waarom ? en in niet mindere mate van hot waarom niet ?
Welnu, van die kennis bleek bij de meeste sprekers bedroevend weinig.
De thane geldende regeling is niet zoo maar bedacht
en in de bureaux der directies gem aakt ; zij is, gelij k ieder
weet en begrijpt, een transactie . Er waren : de wenschen
vender strekkende
der Enquete-Commissie ; er waren de
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wenschen van he+ personeel ; er was de vroegere regeling,
die ook niet nit de lueht was gevallen, maar tot stand
gekomenn was als vrucht van rijpe overweging ; er was bet
inzicht der directies omtrent de draagkracht van bet bedrijf,
de eischen vann den dienst, de veiligheid vann bet verkeer,
het hierarchisch verband, den samenhang der verschillende
„diensten" enn heel bet ing ewikkeld raderwerk van bet
eigenaardig bedrijf . Wie nu op de vrucht der transactie,
op de g eldende regeling, g egronde kri .tiek wilde oefenen,
moest beginners met de onderscheidene bovenaangeduide
factoren inn bun onderling verband en elkk in zijn bijzondere
waarde altha:ns meer dan oppervlakkig to kennen en moest
dan aantoonen dat in eenig g eg even geval, ten aan zien
eener speciale regeling (zeg b .v, de Zondagsrust) de „transactie" niet naar behoorenn was uitgevallen, dat daarbij een
der factoren
stet : bet belang van bet personeel
niet
zwaar g enoeg had g ewog en en onderdrukt was door andere
factoren, die hierbij niet zooveel gewicht in de schaal
hadden mogen leggen .
Van zoos anige kritiek nu is bij deze beraadslagingen al
uiterst weinig vernomen . Geen wonder
zal men zeggen
w aar immers de voormann en kwamen verklaren dat zij de
factoren niet kenden . Doch, voorzoover zij niettemin over
de vrucht der transacties oordeelden, bezwaren maakten
teg en de g eldende regeling, welk denkbeeld vormden zij
zich van de belangrijkheid, van bet gewicht der onderscheidene factoren ? Wanneer Mr . B o r g e s i u s er niet
tegen op zou zien de directies to reopen, door haar ongewen.scht personeel to handhaven, zag hij dan niet dezen
factor voorbij : dat de voor denn richtigen gang van bet
bedrijf aansprakel jke directie ook alleen aansprakelijk moet
zijn voor de keuze der beambten, aan wie zij de zorg voor
diesn richtigen gang durft toe to vertrouwen ?
Wil men nog een proe ve van de eigenaardige wij ze,
waarop door sprekers de factoren beoordeeld werden ? De
beer T a 1 m a had gewezen op de groote vermeerdering van
exploitatiekosten, welke bet gevolg zou ziju van loonsverhooging zelfs op vrij bescheiden schaal ; en gezegd dat

412
door Staat of door particulieren
het bedrijf toch altijd
commercieel gevoerd zou moeten worden, zoodat de uitgaven
verband hielden met de inkomsten .
Hier, zoo ziet men,,
werden factoren tegen elkaar gewogen . Waartegen Dr. B o s
opmerkte dat het spoorwegwezen in ors land in zijn geheel
Been rendabel bedrijf is en dat ook niet zijn kan, tenzij
men de tarieven zoo inricht dat de rente van het in de
spoorwegen gestoken kapitaal voldoende is . „Nu zijn de
verschillende factoren, die in rekening moeten worden genpmen, deze : 1° de vaststelling der tarieven, 2° de vaststelling der loonen en der andere exploitatiekosten, 3° hetgeen als rente, hetzij aau den Staat, hetzij aan den particulieren geldschieter, moet worden gegeven . Dat zijn drie
factoren, die afzonderlijk zulleu moeten warden beschouwd .
Wanneer ik let op de tarieven
ik zal dat thane niet in
bijzonderheden ontwikkelen
bekijken wij die niet alleen
van dit standpunt, dat wij zeggen : die moeten zoo hoog
zijn, dat, gegeven zekere loonen en andere exploitatiekosten,
er een goede rente moet komen . Dat kan in het algemeen
het streven zijn, maar zeer dikwijls zulleu wij letter op
het grootere algemeen belang, waarbij wij zelfs lagere
tarieven stellen, ook ale wij moeten dat dan het rechtstreeksche inkomen van den Staat niet voldoende kan zijn ; men
kan het algemeen belang zoo groot achten, dat men er
het speciale geldelijke belang van den Staat aan opoffert .
Zoo moet de quaestie der loonen ook bezien worden . Men
kan uitgaau van de tarieven en inkomsten en zeggen : dat
komt binnen en nu kunnen de loonen niet meer dan zooveel bedragen ale de rente van het bedrijf voldoende zal
zijn . En andersom kan men zeggen : her heb ik een goed
geexploiteerd spoorwegbedrijf met zoodanig personeel, dat
ik overtuigd ben het meest geschikte to krijgen om het
verkeer veilig en rustig to kunnen leiden ; hoe hoog moeten
nu de tarieven zijn om eei behoorlijke rente to kunnen
krijgen P Dat zijnn nu de twee zijden van het vraagstuk .
Maar hierbij kan men, moat de loonen betreft, ook op zichzelf weer letters op het algemeen belang en daaraan het
bijzonder geldelijk belang vann den Staat opofferen ."
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Hoe eenvoudig, niet waar ' Te eenvoudig om juist to
zijn . Want
om slechts even deze punters to noemen
de spoorwegdireeties, in ons land vooral, kunnen de tarieven
(voor goederenvervoer met name, en die bron van inkomsten is wel de belangrijkste) reeds daarom niet op een
willekeurige hoogte vaststellen omdat zij to rekenen hebben
met hat ten onzent zoo veelvuldig en met de spoorwegmaatschappij en zoo scherp concurreerend goederenvervoer
over onze vela waterwegen . Bij hooge vrachttarieven vloeit
een zeer belangrijk deal van hat goederenvervoer wag en
dalenz de inkomsten . Onze vrachttarieven zijn zelven wear
„transacties", vrucht der overweging van den boveng enoemden . . . , en van flog eenige andere factoren . De loonen . . . .
maar is hat niet duidelijk dat deze ook niet willekeurig
bepaald worden, niet kunnen worden ; dat
om slechts
wear een punt aan to stippen
de bezoldiging van ongeveer gelij ksoortigen arbeid in andere bedrij van (en verder
hoe veal naspeurlijke en onnaspeurlijke economische factoren !) daarop een ii jet to keeren invloed uitoefent ?
Voorzoover
dit mag onze condo sie wel zijn
bij
hat aandring en op „ v erbeteri.ng" van den „toestand" althans
gepoogd ward iets diaper tot hat wezen en den grond der
zaak door to dringen, gaven die pogin .gen geen blijk van
voldoend inzicht in, voldoende kennis van de on .derscheidene
„factoren ", die in laatste instantie de oplossin g van al de
gestelde vragen beheerschen .
En de Minister?
Van hem repten wij tot flog toe slechts een enkel
maal, in 't voorbijgaan . Maar hat valt niet gemakkelijk
veal over hem to zeggen, met enkele vaste lijnen hat beeld
van dien bewindsman bij deze debatten to teekenen . Velen
heeft hij blijkens de verklaringen in tweeden termijn teleurgesteld.. Toch had hij weinigen afgewezen . Iij was bereid
schier alles in nadere overweging to nemen ; allerlei wilde
hij flog gaarne doers onderzoeken ; een en ander ward reeds
onderzocht ; de uitkomsten dier onderzoekingen zouden hem
eenn aanleiding zijn om na to gaan of, en alsdan in hoeverre
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hij zou kunnen bevorderen, of er bij de directies op zou
kunnen aandringen, dat deze of gene wensch vervuld
.
weed
Nu zijn
men weet het
dergelijke antwoorden
niet in staat Kamerleden, die voor speciale belang en opkomen, to bevredigen ; zij bevredigen ook hen niet, wier
belangen daarbij in het spel zijn. Allicht is men geneigd
to zegg en of to gelooven dat men met een welwillend,
parlementair kluitj e in het net der ministerieele vergetelheid is gestuurd . In elk geval : welk practisch resultant
de van sommige zijden op den Minister geoefende aandrang
hebben zal, staat to bezien en moet flog worden afgewacht .
Thans kan noch worden verklaard, dat hij niet tot wijzigingen zal overgaan, noch ook het teg endeel .
Weifelend dus, de houding des Ministers ? Althans
niet krachtig, niet beslist . Boven de zaak stop d hij niet.
Kende hij baar voldoende P Het is niet gebleken . Nauwelij ks een half jaar bewindsman ; naar zijn departement geroepen uit een werkkring, waarin hem elke bemoeiing met
deze „intricate verwikkelde regeling" volkomen vreemd
was ; lion hij wel niet flu reeds de uiterst omvangrijke studie
gemaakt hebben, welke voor grondige kennis dezer zaken
onontbeerlijk is . En dat voelde men hem wel aan . Zeker,
zoo zegt men na herlezing van zijn beide redevoeringen,
zeker, hij had zich wel op de hoogte gesteld of doers stellen
van wat voor hem to weten noodig was, wilde hij niet eenn
gepast, ministerieel antwoord schuldig blijven . En formeel
was dat antwoord dan ook wel correct . Maar diep ging
het niet . En van de „factoren" door ons bovenbedoeld,
daarvan vernam men niets . hoc de zaak flu geregeld was,
dat was hem wel bekend, maar het waarom en het waaromniet ? Was zijn houding niet juist daarom zoo weinig beslist, was het niet daarom dat hij schier alles doers-onderzoeken en alsdan overwegen wou, omdat hij eenerzijds geen
lichtvaardige toezeggingen doers wilde, dock, met het waarom
en waarom-niet onbekend, aan de andere zij de geen kans
zag reeds flu dezen of genen wensch of to wijzen op grond
van het zakelijk argument, dat flu eenmaal met het oog
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op de verschillende factoren geen andere dan de gevonden
transactie toelaatbaar was?
Nog eens : den Minister zij er geen grief van gemaakt,
dat hij niet of nauwelij ks het goed recht der geldende
regeling to verdedigen wish, al ware het niet onbillijk geweest Loch nog wel iets meer in die richting to verwachten
van een b ewindsman, die zich immers door wel-ingelichte
ambtenaren vrij spoedig op de hoogte kan doer stellen van
ingewikkelde z aken, voor welker zelfstandige studie hem
de tij d ont breekt . . . . Hoe dit zij, kracht is er in deze van
den Minister, aan wien bij de verdeeling der portefeuilles
de zorg voor spoorweg-aangelegenheden is toevertrouwd,
niet uitgegaan ; ook hem was de regeling klaarblijkelijk to
intricaat geweest !
Resumeeren wij . Bij de ,,bespreking van den toestand
van het spoorwegpersoneel" in de Tweede Kamer, Februari
1.1 ., is een overgroot deel dier besprekingen gewijd geweest
aan algemeene beschouwingen van, meest, politieken aard,
welke met de zaak zelve nauwelijks meer eenig ander dan
een zeer los verband hielden . Van meer dan eon onzer
toon.aangevende Volksvertegenwoordigers werd bij die gelegenheid de erkenning vernomen dat zij tot een definitief
oordeel over de zaak in geding zich wegens gemis aan
kennis daarvan onbevoegd moesten verklaren . Zelfs de
meest
en terecht
als deskundige geldende moest in
tweeden termijn latern doorschemeren dat wat hij als een
algemeene bedenking tegen zekere bepaling had aangevoerd,
in de praktijk niet als een algemeene grief, maar als een
speciale, tegen een der Maatschappijen moest gelden . De
overig e leden bleken of gaven althans den indruk schier
alien hun kennis der aangelegenheid to hebben ontleend
aan adressen van petitionneerende belanghebbenden, die niet
steeds een juiste voorstelling van de zaken gegeven hadden .
Zelfs door hen, die zich tot een defitief oordeel onbevoegd
verkladarden, werden stellig e uitspraken omtrent hetgeen
gewijzigd behoorde to worden, gedaan . Tot den dieperen
grond der zaak, tot een wikken en wegen der bij de vast-
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stelling van de regeling meetellende factoren, werd nauwelijks
door enkele leden doorg edrongen en waar zij daartoe een
poging deden, bleken zij niet dan oppervlakkig over die
factoren to hebben nagedacht .
Ook den Minister scheen wel het hoe? maar niet het
waarom ? en waarom-niet ? der regeling, waarover het debatt
lisp, geopenbaard ; zijn houding was niet krachtig, kon
door dit geniis aan dieper inzicht niet krachtig zijn, moest
wel, waar van voetstoots toegeven geen sprake zijn kon, in
herhaalde toezeggingen van onderzoek en overweging het
laatste woord van ministerieele wij sheid en Reg eeringsbeleid vinden .
Is wellicht, na al het door ors aan de debatten ontleende,
dit beeld to scherp geteekend ? Men herleze de beraadslagingen en oordeele of onze kritiek daarvan onbillijk is .
Ons dunkt, ook het spoorwegpersoneel
ook het
malcontents deel daarvan
kan van deze bespreking geen
gunstigen in druk hebben ontvangen . Zeker, aan de adressen
is alle eer bewezen. Doch het kan ook den belanghebben den

niet ontgaan zijn dat hun „toestand" in de Tweeds Kamer
een zeer eigenaardig snort van belangstelling wekte, een
belangstelling, die zich niet uitte in eenn zorg vuldige, gezette
overweging van de geldende regeling en vann haar toepassing in de praktijk, om op grond daarvan to geraken tot
een zakelijke bespreking van mogelijke verbeterin .gen.,
maar eene, die den „toestand" bij voork eur scheen to maker
tot een dankbaar object voor krakeelen tusschen de staatkundige partijen, tot een knuppel in het politieke hoenderhoko
Ook zal het den belanghebbenden wel niet ontgaann
zijn wat de vrucht was van deze bijzondere wijze van behandelen . Niet zuiver objectief worden de taken bezien, wan-S
neer hij, die ze in oogenschouw neemt, vooraf met de partijbril zich wapent . Elks zaak heeft twee zijden en men kan
de eene in het licht stellen, de andere in de schaduw later:
of omgekeerd . Dit gold ook voor deze zaak . Men kon alle
klachten in ells adressen opsommen en zoo met een ontzagwekkend „cahier" voor denn dag komen . Men kon ook wijzen:
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op wezenlijke verbeteringen . En wat heeft men in de Tweede
Kazn.er zien g ebeuren ? De heer Jan s s e n begonn met des
Ministers aandaeht to vestigen op z, i . bestaande leemten ;
de heer T a 1 m a, na eon algemeene tevredenheidsbetuiging
over den toestand in zijn geheel, liet zich vrij kras uit over
enkele z, i, aan to wij zen verslechteringen . Daarop volgde
levendige toej uiching van sociaal-democratische leiders ; ook
an.dere politici trachtten nit die kritiek vann manners der
rechterzijde, count to slaan, die uit to spelen tegen de
vorige Begeering. Toen
was bet niet volkomen menschel jk en alleszins verklaarbaar ?
veranderde de toon
flier beide eerste sprekers in tweeden termijn en de heer
_lT aim a kwam nu met feiten en cijfers bewijzen hoeveel er
flan Loch wel verbeterd was . . . .
Ziet, zoo moeten toch allicht de belanghebbenden toen
gedacht hebben, ziet hoe de „andere zijde" der zaak bier
nit de schaduw in bet licht gebracht wordt, omdat de spreker
daartoe door zijn medeleden wordt geprikkeld ; ziet hoe vddr
hot erode vann bet debat niet to voorspellen valt welke
positie ieder, die daaraan deelneemt, ten slotte zai innemen ;
ziet hoezeer pier vooraf onberekenbare invloeden zich doers
gelden en hoe „de politiek" ook doze bespreking van onzen
toestand beheerscht .
Enn in.derdaad, de rneest volstrekte goede trouw aan de
zijde der H . H . Jan s s e n en T a 1 m a behoort en behoeft
na deze beraadslagingen door niemand in twijfel to worden
getrokken . Maar bet feit valt niet weg to cijferen flat bun
redevoeringen in tweeden termijn eon anderen indruk maakten
dan die in eersten.
Ong etwijfeld zal eenn g root deel van bet spoorwegpersoneel zich ook hebben afg evraagd hoe toch al die
volksvertegenwoordigers tot de overtuiging waren geraakt
flat „bet" spoorwegpersoneel „zeer teleurgesteld" was, gelijk
de heer Jan s s e n bet uitdrukte en gelijk na hem verschillende sprekers - meestal elke volgende met eon beroep
op eeu dergelijke verklaring van zijn voorganger in hot
debat
kwamen meedeelen . Op welken grond kwam men
toch tot die algemeene uitspraak? De heer B o s, die elke
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apprecieerde steeds meer
naar hij zeide
„dat er een
zeer gunstige statistiek van spoorwegongelukken hier to
lande in vergelijking met het buitenland bestaat" en leidde
daaruit of „dat ons personeel niet achterstaat in oplettendheid en zorg voor de veiligheid bij het spoorwegpersoneel
elders" . Terecht . Maar had hij daaruit ook niet kunnen en
moeten afleiden. : dat dit zoo waakzaam en zorgzaam Nederlandsch personeel dus klaarblij kelij k niet ov erwerkt is en
niet door to lage loonen gereeruteerd wordt nit kringen,
waaruit een met zoo verantwoordelijke task belast personeel
niet gezocht mag worden ? Toch constate erde ook hij
natuurlijk met een beroep op „sprekers van de overzijde"
„de groote ontevreden .heid" en de „groote teleursteiling" .
Maar welke daadzaken hadden die sprekers van de overzijde
dan wel tot saving van „de" ontevredenheid onder „het"
personeel aangevoerd ? Somde in tweeden termijn de heer
T a 1 m a zelf niet de vele verbeteringen op, die aangebracht
waren ? En zei hij in eersten termijn niet dat wij „een
reusachtigen stag zijn vooruitgegaan" en „dat er in den
toestand van ons spoorwegpersoneel op verschillende punten
belangrijke verbetering is gekomen" en dat z .i . „een groot
deel van dat personeel daarvan ook wel ten zeerste overtuigd is ?" Zeker, de heer Jan s s e n had generaliseerend
gesproken en aan hem dachten, naar hem verwezen ongetwijfeld de sprekers van de linkerzijde, die „de" ontevredenheid van „het" personeel al$ vaststaand aannamen . Doch
zij zagen voorbij dat de heer Jan s s e n zijn observatieterrein tot de beide zuidelijke provincien had beperkt . En
de ingediende adressen ? Ook daaruit kon van een algemeene ontevredenheid niet blijken . Immers in die adressen
werden feitelijk alleen behandeld grieven en wenschen
hoofdzakelijk vann enkele categorieen van het personeel der
Staatsspoorwegen, terwijl voorts in het debat de heer
T a 1 m a nog den grief van het personeel der N. C . S. ter
sprake bracht : dat aan deze beambten de medewerking aan
de groepsvertegenwoordiging van hooger hand niet gemakkelijk was gemaakt .

Noch uit de stukken noch uit het debat is dus gebleken dat er onder „het" spoorwegpersoneel ontevredenheid, last staan „groote" ontevredenheid heerscht wegens
de nieuwe regeling . Toch werd die voorstellin g van de
zaak in tai van redevoeringen herhaald . . . . Bier was nu
to midden van al die politieke en andere meer algemeene
beschouwingen een zakelijke mededeeling. Dock waarop
was zij gegrond ?
Wij eindigen en ons slotwoord kan kort zijn . Wat de
inmenging van het Parlement in de arbeidsvoorwaarden
der spoorwegmannen beteekenen kan
wat zij bij Staatsexploitatie beteekenen zou
dat leerde ons, naar wij
meenden, dit Februari-debat ! Een nadere beschouwing
daarvan heeft ons geleid tot de reeds boven weergeg even
qualificatie, tot het vaststellen van de trekken die daaraan
eigen waxen .
En nu rij st de vraag : wat, indien zoodanige beraadslagin g gevoerd wordt over den toestand van in 's Rij ks
dienst staande spoorwegbeambten ? Zou de regeling minder
intricaat en verwikkeld zijn ? 3a, in zoover als men dan
niet tusschen de dienstvoorwaarden bij verschillende maatschappij en to onderscheiden had, dock overig ens zou de
samengesteldheid van het bedrijf, de veelheid der vereischten
vann den dienst en de „diensten" dezelfde zijn en als zelfde
oorzaak hetzelfde gevolg hebben . Tot oordeelenn daarover
bevoegd zouden ook dan slechts de zees enkelen zijn, die
de niet g eringe moeite g enomen hadden zich geheel in die
lastige materie in to werken . Maar geroepen tot een oordeel zouden ook dann alien zijn . En bij beraadslagingen
over „den toestand van het spoorwegpersoneel" zou zich
hetzelfde voordoen, vat in Februari zich voorgedaan heeft .
Hetzelfde . . . . maar met een belangrijk verschil : de StatenGeneraal zouden in den Minister „de directie" tegenover
zich zien. En wat zou dit beteekenen ?
Tweeerlei is
meenen wij
door het Februari-debat
wel zeer stellig gebleken .
Ret eerste is : dat bij dergelijke gedachtenwisseling de

zakelijke beraadslaging al zeer spoedig op den achtergrond
treedt ; dat daarbij „de politiek" veeleer die beraadslaging
beheerscht . Maar „de politiek", dat beduidt bier : een
bezien en beoordeelen van de zaken niet objectief, niet
onbevan g en, maar subj ectief, maar met een v6dr-oordeel .
Is de Regeeriug, welke de regeling maakte waarover bet
debat loopt, in politieken zin verwant aan den beoordeelaar, hij zal zijn kritiek
zoo hij die liever niet achterwege last
geven in denn zachten vorm van bedenkingen,
vragen en op nerkingen ; hij zal allicht geneigd en bereid
zijn die regeling tegen anderer kritiek in verdediging to
nemen ; de ander, die tegenover de Regeeriug staat, zal
zich veeleer beijveren alle ware of vermeende fouten der
regeling breed uit to meters . Zoo beslist niet de innerlijke
waarde, niet de eigenlij ke verdienste der zaak over bet
oordeel, dat de Tweede Kamer over haar velt, maar deze
aan de zaak als zaak geheel vreeinde
vraag : welke
de politieke verhoudingen zijn .
En het Tweede, dat het Februari-debat ons leert, is
zeer stellig wel dit : dat een lichaam als de Tweede Kamer
tot o©rdeelen over zaken als deze niet bevoegd is . Schijnt
deze uitspraak to bond? Wet, bet valt wellicht van kamerleden niet to vergers, dat zij van zoo uiterst iugewikkelde
zaken as de onderhavige zich zoo volkomen op de hoogte
stellen, dat zij daarover zich een eigen meening kunnen
vormen . In elk geval : van de honderd Kamerleden bleek
dan toch eigenlijk alleen de beer T a 1 m a geheel op de
hoogte van bet onderwerp 1) en dit was ongetwijfeld to
d.anken a an de toevailige omstandigheid dat er ook een
Kamerlid in de Enquete-Commissie had zitting genomen
en hij daartoe aangewezen was g eworden . Van den beer
Jan s s e n zeiden wij reeds dat die ongetwijfeld wel studie
van de zaak gemaakt, dock zijn observatie-terrein, dus zijn
gezichtskring al to zeer had beperkt . Drie der uitnemendste
leden verklaarden geen voldoende kennis der materie to
bezitten. De overigen, voor zoover zij spraken
en hoe
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over de anderen to oordeelen :'
gaven, gelijk wij immers
met de stukkeD aantoonden, geen blijk van tot een oordeel
inderdaad bevoegd to zijn .
En als flu die twee punten vaststaan en als men dan
mag aannemen
wat toch zeker ook wel ontwijfelbaar is
dat hat enkele fait der exploitatie van Staats-wage
daarin geen verbetering zal brengen,
wat zal men dan
zien gebeuren ? De zorg voor een zoo belangrijken factor
voor de volkswelvaart als hat spoorwegwezen is, die zorg
is flu directe Regeerings-zorg geworden . Maar directe
Regeerings-zorg beduidt : medezeggenschap, ja made-regeering tot in de kleinste kleinigheden door hat Parlement .
Tegenover hat Parlement is dan de met die zorg belaste
Minister de eenig en uitsluitend aansprakelijke . Een ,,bespreking van den toestand van hat spoorwegpersoneel" zal
alsdan flog heell iets anders zijn dan hot in Februari d. j .
was . Directen invloed op dien toestand zal hot Parlement
kunnenn doen gelden en dan zeker ook willen doen gelden .
Adressen zullen op meerdere „hoop van zegen" worden
ingediend . Krachtiger zal de aandrang zijn der laden, die
aau die adressen dozen en genen „wensch" ontleenen . Hot
zal dankbaarder work dan flu zijn zich tot tolk to waken
van een of andere groep . Maar in zooveel starker mate
zullen zich dan ook de beide eigenaardigheden vertoonen,
die reeds hat Februari-debat kenmerkten en die wij flu
wel kunnen aanduiden als : „de politiek" en „de onbevoeg dheid" .
De politiek ! Naar allerlei wind van politiek zal hat
debat geslingerd worden . De regaling van de arbeidsvoorwaarden dezer Rijks-beambten zal eon prachtig object zijn
voor staatkundig e steekgevechten, waarbij niet de eischen
van den dienst noch welke
met de politick immers goon
verband houden de ! -- factoren ook eenig gewicht in de
schaal zullen liggen, maar waarbij in hot groot zal vertoond
worden wat Februari flog maar in 't klein to zien gaf : hat
bepalen van de waardeering niet naar de innerlijke merites,
dock naar de vraag : nit welke mannen hot kabinet, dat de
regaling vaststelde, bestond . En hoe zal hat bij zoodanige
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behandeling van zaken met de zaak zelve, met de exploitatie
van het bedrijf gaan
De onbevoegdheid : tot oordeelen zich aanmeldend, zal
de Kamer aisdan evenmin als nu de ook dan zeer intricate
regeling kennen ; waarom zouden dan niet, gelij k thans,
zelfs zij, die zeiden : wij moeten er eigenlijk niets van ;
niettemin tot zeer stellige uitspraken over moat behoort to
geschieden vrijheid vinden ? De ongecontroleerde voor~tellingen van feiten en toestanden in de adressen, die
allicht talrij ker dan flu zullen ingediend worden, zullen
den grondslag vormen voor menige redevoering . De minister
als „directeur" der van Staatswege beheerde spoorwegen
zal dezen leden te woord moeten staan, moeten trachten
hen tevreden to stellen . En waar is de grens, die dan
gesteld kan worden aan allerlei als urgent verlangde
„lotsverbeteringen" ? Maar ook her weer de vraag : hoe
zal het bij zoodanige behandeling van zaken met de zaak
zelve, met de exploitatie van het bedrijf gaan ?
Is het dan niet joist, to zeggen : dat dit Februari-debat
op dat oude argument tegen Staats-exploitatie van spoorwegen : de ongewenschte inmenging van het Parlement in
die aangelegenheid, een nieuw en schel licht heeft doers
vallen ?
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VRIENDEN GEDURENDE ZIJNE BALLINGSCHAP
1851) .
(184.4UITGEGEVEN DOOR
Mr . S. MULLER FL

N° . 35 . BAKHUIZEN VAN DEN BRINK AAN J . BAKE .
S. Josse ten, Noode, 4 Jung 1848 .
Hooggeleerde Heer !
Deze weinige regels om u mijnen opregten dank to
betuigen voor de in ontvangname der mij aangewezen subsidie 1) . Waarlijk, ik schaam mij zoo dikwijls met woorden u
van mijne erkentelijkheid to verzekeren en zoo weinig daden
als proeven daarvan to kunnen leveren . Toch hoop ik, dat
mij nog eenmaal het geluk zal to beurt vallen, dat ik
mondeling zal kunnen zeggen al hetgeen, waarvan de herhaling schriftelijk u eentoonig moet voorkomen . Zoo dikwijls
de zomerzon doorbreekt vlei ik mij met de hoop, dat ik u,
zij het dan al niet inn het vaderland, ten minste in den
vreemde op een uwer jaarlijksche uitstapjes zal ontmoeten .
En dit jaar! Ik zou alle revoluties naar den duivel wen1) Zie hiervoor p . 311 . VgL Hub r e c h t, De onderwijswetten in
Nederland, 5e afd . Wete'nschap en, Kunst . II p . 133 .
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en uwe reisplannen verstoren kunnen 1) .
Wat het punt overmaken vann geld betreft, ik ben inn
alle pecuniele taken het domste wezen, dat immer eene
quitantie schreef. Ik heb dus het advies van mijn hospes
ingeroepen, die medechef is van een aanzienlijk handelshuis
her ter stede . Hij heeft miff het model eener traitte geschreven en voorts aangeboden, die door zijn bankier to
laten incasseren. Op dien bankier T i b e r g h i e n heb ik
van huffs wissels ontvangen. Deze waren getrokken door
N ij p e 1 s e n C i e to Amsterdam . Ik vermoed dus, dat de
zijne denzelfden weg zouden gain : en dit maakt mij eenigzins huiverig. Mijn naam zou onder de traitte moeten
paraisseren en men zou al ligt to Amsterdam of a costi
commentaires en gissingen maken, die niet noodig zijn .
Misschien ware het beter, indien het u niet to veel moeite
is, dat gij uwen makelaar, of wie uw minister vann fin .ancien
is, last gaaft voor f 498 .04 wissel to nemen op zicht aan
een bankiershuis to Brussel, aan u w e orde(r) . Dien wissel
ontvang ik dan geendosseerd aann mij of in blanco van u .
Zoo handelen S a n t h a g e n s en V a n H e e s, wanneer zij
mij geld zenden . De bankier verdient er minder bij dan
Tangs een anderen weg . De Leidsche bankiers P o t t u m .
of L e z w ij n zullen waarschijnlijk wel correspondenten to
Brussel hebben. Indien u dit echter de min.ste moeite of
omslag oplevert, zou ik voorslaan de gelden eenvoudig door
V a n G end e n C i e to Leiden bij u to laten ontvangen
tegen door hen of to geven bewij s . Verplaatsing van numerair is daarbij niet noodig . Hollandsch bankpapier heb ik
zelfs met eenig voordeel of zeer weinig nadeel hier kunnen
wisselen . Wanneer ge dus f 500 bankpapier gaaft, zou ik
den in ontvangnemer last geven u daarvan terug to geven
zooveel als de leges en uwe verdere mogelijke onkosten
bedragen . 4f wilt gij mij directelijk de som in bankpapier
onder recommandatie aan post of diligence toezen .den, ik
1) Zooals uit den brief No . 40 blijkt, heeft Bake werkelijk in den
zomer van 1848 aan B a k h u i z e n v a n d e n B r i n k in Belgie een bezoek
gebracht .
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zal dan aan V a n H e e s opdragen, om u de leges en verdere
onkosten dadelijk to rembourseren . Voor alle die mogelijke
g evall en zend ik u ingesloten quitantie, ten einde herhaaldelijk heen en terug schrijven onnoodig to waken . Verlangt
gfj echter, dat ik een anderen weg insla of u eene traitte
toezende, wees dan zoo goecl mij zulks ten spoedigste to
berigten .
Ik kan denken, hoe warm uw hoofd is van de politieke
gebeurtenissen vann den dag . Het mijne raakt er geheel
door van den koers, en ik zou in de nabijheid van u, van
mijne Leidsehe leermeesters en vrienden, moeten zijn om
nit de Ouden die kalmte van geest to vinden, welke gij
met uw voorbeeld mij aanprijst . Zal ik het opregt zeggen,
zoo as ik het meen ? Diet al den eerbied, dien ik hen
toedraag : tegen de barensween., die Europa thans folteren,
levereu zij in mijn oog geen genoegzame hulp . Hun ~aa-c~EVs 1 ),
waar is hij op het oogenblik ? Wat is aan dien voedsterliug van Zeus gelijk dan bet droombeeld der Theocraten ?
En toch, al wat in mij is, mijne natuur, mijne nationals
herinneringen, mijne vorming en de begrippen van mijnen
tijd, die ik heb ingezogen, repousseren alle ten sterkste
die regeringen bij de gratis Gods en doorr de inspiratie
Gods . Ter an.dere zijde de republiek : ik schrei er bij,
wanneer ik zie hoe die staatsvorm door Fransche en Duitsche an archisten wordt ontheiligd . Eene andere quaestie,
die mij de Ouden niet oplossen, is het proletariaat ; het
ruime begrip van humaniteit toch vind ik bij hen niet
het is de schepping des Christendoms, en ik voor mij zou
wanhoopig hetgeen than.s gebeurt moeten aanstaren, zoo ik
de overtuigin g verliezen moeat, dat aan de woeling onzer
dagen eon human.istisch begrip ten grondslag ligt en een 2)
voortgang der humaniteit daarvan de ontknooping zijn zal..
Zoo er eene gedachte is, waarom ik de nieuwe republiek
(die ik alles behalve genegen ben) zou hebben toegejuicht,
het was de ter loops aangekoudigde eeuw des vredes .
1) Vorst .
2) In het handschrift staat : geen humanistisch begrip, geen voortgang der humaniteit .
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Het is er verre van, dat ik aan de verwezenlijking geioof ;
maar toch was de droom mij zoet. Maar ook bier laten
mij de Ouden in de steek, die Been staat kennen zonder
oorlog en zonder weerstand : P 1 a t o vooral, die eene gansche
bevoorregte klassen van soldaten schept . Hoe gaarne zoude
ik van u leeren, hoe wit de groote Ouden de problemen
van omen tijd to verstaan . Maar ook dit behoort tot mijne
boete, dat ik veel aan bet vaderland desk, veel om bet
vaderland lijd, zonder dat ik voor bet vaderland kan arbeiden of in vertrouwelij ke mededeeling met landgenooten
troost kan vinden
De plaatsing van mijn Fransch opstel 1) is mij door den
1fessager voor de aanstaande maand toegezegd . Zoodra ik
overdrukken magtig ben, zend ik er u eenige voor Leiden .
Eerlang schrijf ik uitvoeriger . Thaws slechts dit weinige,
in afwachting uwer nadere beslissing omtrent bet financiele punt .
Met opregte dankbaarheid en boob achting blij ve ik
als altoos
Tuff obsequentissimus

R. C . Bakhuizen van den Brink .

N ° . 36 .

BAKHUIZEN VAN DEN BRINK AAN J . BAKE .
S. Josse ten Noode, 19 Juny 1848 .

H ooggeleerde Heer !
Op bet oogenblik dat uw laatste schrijven to Brussel
kwam, beyond ik mij to Gent . Eerst gisteren keerde ik
terug en to last om onmiddelijk to antwoorden . Bet spijt
mij, dat gij daardoor nog een dag langer in onzekerheid
hebt verkeerd : eene onzekerheid welke ik mij to verwijten
heb. Maar na den ontvangst der gelden had ik naar huffs
geschreven en V a n H e e s verzocht u den ontvangst to
communiceren en tevens bet uitgeschotene to restitueren .
1)

Zie hiervoor p . 313.
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Hij schij nt het n iet gedaan to hebben en ik moet een goed
woord voor hem doer . Hij heeft zich tete baissee in de
politieke beweging geworpen ; hij is een ultra voor het
grondwets-project en om den wille van zijn staatkundigenn
ijver heb ik hem al dikwijls moeten vergeven, dat hij onderscheidene punter in mijn schrijven of hoogst tragelijk beantwoordde of geheel onbeantwoord liet . Intusschen em
tot de hoofdzaak to komen, de f 200 en f 300 bankpapier
zijn mij in de beste orde geworden en voor de vriendelijke
bezorging betuig ik u nogmaals mijnen hartelijken dank .
Een en ander heeft mijn lust tot den arbeid zeer opgewekt . Ik heb mij reeds eenig e boeken, die onmisbaar
warm, aangeschaft 1) en ik hoop in de studie een toevlugt to
vinden voor den daemon der politiek, die mij zelfs in mijne
ballin gschap niet on gekweld last . Ik moet u zegg en, dat
ik ook op mijne wijze mijne betrachtingen heb gemaakt
over het grondwets-project en dat ik mij boos heb geergerd
aan hetzelfde artikel, dat u gerevolteerd heeft : de uitsluiting
der geestelijken buiten de vertegenwoordiging . De ergste
Jacobijuen zijn zoo intolerant niet geweest en ik had zulk
eene beginsellouze uitsluiting aan een oppervlakkigen liberaal, maar niet aan een man kunnen toeschrijven, in wiens
hoofd ik vertrouwde dat ten minste eene degelijke philosophic was gezeteld . Juist dit is het, dat mij to midden
der revolutionaire verschijnselen onzer dagen voor de toekomst zoo ongerust maakt, dat ik zoo weinig systematisehe
consequentie, zooveel hartstogt en personele questien in
het spel zie .
vrees niet, Hooggeleerde Heer ! dat ik aan het politiseren rake en daarvoor de naauwkeurige collatie van H e rm o g e n e s, welke gij mij opg edragen hebt, verwaarlooze .
Het eerste politieke enthousiasmus, dat 24 February bij mij
had opgewekt, is langzamerhand bezweken order de vele,
de dagelijksche teleurstellingen mijner utopische verwachtingen. Zoo ik u nog mete van II e r m o g e n e s kan schrij yen,
het is omdat de bibliotheek ten gevolg e der Pinxter1)

In het handschrift staat : afgeschaft .

428 -vacantie gesloten is . Morgen ga ik derwaarts om to zoeken
en to onderzoeken, wat er van de Grieksche rhetores daar
schuilen mag. Heel veel verwacht ik er niet, of bet moesten
Spaansche codices van Au g e r d e B u s b eke
last
!
.
C o b e t mij vrij uitlagchen
zijn
1k heb de aanschr jving van ons gouvernement aan
het Ministerie van B(innenlandsche) Zaken alhier geexploiteeM. De Minister heeft op de aanvrage van ons gouvernement (die in parenthesi u i t m u n t e n d ingerigt was)
geantwoord, dat hij alle conservateurs en archivisten van
staatswege had aangeschreven, mij alle toegang en mededeeling der door mij verlangde documenten to verschaffen
-- sauf les reglements qui soot en vigueur ;
dat stedelij ke en privaatinrigting en echter niet onder zij n
ressort vielen, maar dat desvereischt van zijneutwege eene
aanbeveling ter mijner dispositie was . De clausule „sauf les
reglements etc ." ontrustte mij een weinig ; want die reglementen zijn in bet liberals Belgie zeer illiberaal : nergens
kijkt men jaloerscher op elks communicatie . lntusschen
ik heb reden tevreden to zijn . Want ik ben er in geslaagd,
de zaak met den Opperbibliothekaris R e i f f e n berg op een
goeden voet to brengen . 1k had van natuur eene repulsie
van dat beer, die belagchelijk van ijdelheid is, eigentlijk
nooit iets degelijks heeft geleverd, en in mijue oogen niets
meer is dan een literarische hansworst . 1k was dus blijde,
dat ik een ministeriele aanschrijving in mijn voordeel had,
en deze heeft de uitwerking gehad, dat ik alle boeken en
manuscripten die ik verlang to huffs bekomen kan . 1k heb
heden van hem verlangd, dat hij mij de Goett-ingisehe Anzeige(n), die ik sinds lang niet onder de oogen had gehad,
zou toezenden ; hij heeft mij die bij zondere gun st voor
hedenavond beloofd : als hij woord houdt, zal ik bet genot
hebben de door u mij aangewezene recensie 1) to lezen ; bet
genot, schrij f ik, niet omdat ik bet van de lezin g verwacht
of van den auteur C . F . H e r m a n n, dien ik nimmer en
1) Nam, eene recensie van C . F . H e r m a n n over J, de W a 1' s
Mythologiae septentrionalis monuments epigraphica latina, . (GOtt . gelehrte
Anzeigen van 15 April 1848, , p . 591 .)
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na persoonlijke ontmoeting nog minder heb mogen lijden 1)
ik zag hem onder den indruk van de lectuur van
Plato ' s H i p p i a s en ik heb nooit iemand gezien die
meer op H i p p i a s leek,
maar wanneer ik mij aan die
lectuur zet, zal ik mij voorstellen to zijn in het beste gezelschap, dat ik mij herinner, dat ik mij wensehe, in het
gezelschap van u, van prof . G e e 1, van C o b e t enz . en ik
zal, zooals g ij mij aanbeveelt (heiaas alleen in den geest !)
met u leven en lagehen .
fk durve u niet langer laten wachten op mijn schrijven,
en da.arom breek ik her af . Uitvoeriger en omstandiger
zal ik in een volgenden zijn, wanneer ik u mededeele wat
hier van de rhetores to vinden of voor hen to verwachten is 2).
i s hartelijke groeten aan u en alien, die daar Binds
in mij belang blijven stellen, blijve ik als altoos
Uw innig erkentei jke
R. C . Bakhuizenn van den Brink

N

°.

37 . BAKHUIZEN VAN DEN BRINK AAN H . C . MILLIES

St . Josse ten Noode lez-Bruxelles,
(Rue des Arts . 23.)

r

3).

July 1848 .

A.micissime !

Uw brief van den 25en Mei is mij eerst gisteren 4 July
door V a n H e e s gezonden . Hij vreesde mij met porto to
bezwaren . Ik huldig die schroomvalligheid ; maar suet
certi denique fines 4). Ik ben altijd zeer begerig om jets van
zulke beproefde, zulke bekwame vrienden als u to ver1) Zie hiervoor p . 218 .
2) Die „volgende" brief is blijkbaar niet gevolgd .
3) H . C . M i 11 i e s, een studievriend van B a k h u i z e n van den
Brink (geb. 1810, oven . 1868), was in 1847 benoemd tot hoogleeraar in
de theologie aan bet Luthersche seminarie to Amsterdam . In 1856 vertrok hij als hoogleeraar in de Oostersche talen naar Utrecht .
4) Er is eene zekere grens . (Ho r. Sat . I l, 106 .)
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nemen : en voor eenige reg els van uwe hand pas ik met
vreugde mijne centimes aan den briefbesteller af .
Een uitvoerig antwoord zal ik u ditmaal niet zenden .
1k heb er op het oogenblik g een tij d toe, maar ik haast
mij to herstellen wat buiten mijne schuld verzuimd is . 1k
ken mij niet meer de Latijusehe vaardigheid toe, die ik
voor vier a vij f jaren mag gehad hebben . Waagt gij het
echter mij de herziening uwer oratie toe to vertrouwen, ik
zal mij met vreugde aan dien arbeid zetten . Want reeds
aanstonds verheug ik mij, dat de aanleiding tot die oratie
bestaat . 1k heb V a n H e e s destijds opgedragen om u
namens mij hartelijk met uwe professuur geluk to wensehen .
Onder ons, het had mij reeds geergerd dat N(i e u w e n h u i s 1) )
u was voorgegaan, en naast de benoeming van C o bet is de
uwe onder alle benoemingen, waarmede het 1landeisblad mij
bekend maakte, is de uwe diegene, welke ik het meest uit
den grond van mijn hart beaamde . Behalve het genot, dat
de nauwkeurige lezing van uwen arbeid mij zal verschaffen,
zal het mij eene nuttige oefening zijn . De stof vind ik voortreffelijk gekozen, maar comparativum religionum
studium is Been Latijn . Schrijf liever : de diversarum
religionum inter se comparatione, insigni ad
Theologise studium adjumento, of iets dergelijks 2).
Over het eerste punt van uw brief behoud ik mij voor
nader to schrijven . 1k heb mijne moeder teederlijk lief en
toch is er een radicaal misverstand tusschen ons beide .
Sinds onheugelijke jaren heb ik mij in hare denkvormen
noch heeft zij in de mijne zich kunnen vinden . Wanneer
wij met elkander redeneren, begrijpen wij elkander niet .
Wanneer ik haar zoo schrijven zou, als gij het wenscht en
als haar volkomen zou geruststellen, zou ik dingen moeten
schrijven, waardoor ik aan mijzelven zou derogeren enn
welke in strijd zijn met wat in mijn hoofd en mijn hart
leeft en werkt . 1k heb geene smijdigheid genoeg om eene
1) F . J. D o m e 1 a N i e u w e n h u i s, benoemd tot hoogleeraar aan
het Luthersehe eeminarie to Amsterdam in 1845 .

2) M i 11 i e s' oratie (6 Nov . 1848) draagt den titel : De exterarum
religionum comparatione, theologo G`hristiano valde commendanda .

431 --Ausgleichung to beproeven, die zeker zou mislukken . Laat
daarom liever de zaak op den voet rusten, waarop zij thane
is. Doch in een volgenden brief daarover nader .
Met verlangen zie ik near nader schrijven en near de
toezending van uw manuscript uit . Lk roer thane in mijnen
brief geese andere punten aan, schoon ik stof to over heb
om mij met u to onderhouden . Maar ik wilde u niet langer
laten wachten op antwoord op een verzoek, dat mij het
meest daarom vereert, omdat het mij een bewijs is, dat gij
mijner in vriendschap gedenkt . 1k doe hetzelfde met warmte
en hartelijkheid . Schrijf mij spoedig en ter voorkoming
van vertra :gina directelijk aan het adres van
t.t.
Vann den Brink .

NO.

38 . BAKHUIZEN VAN DEN BRINK AAN H . C. MILLIES .

Brussel, 30 Augustus 1848 .

Amicissime !
1k heb u vele verontschuldigingen to makes over de
vertraging van de aanmerking en, welke gij met den to
hoogen dunk, then gij van mijne latiniteit en oordeel
koestert, van mij verlangd hebt . Maar dear gij a voorsteldet nog veertien dagen to Creuznach to vertoeven, dacht
ik bij mij zelven : de zaak heeft nog zoo veel haast niet, en
als de tijd dear is, is in een verloren uur of twee alles
afgedaan . 1k bedroog mij : de verlorene uren, die mij overschoten, wares minder den ik gedacht en de teak moeijelij ker den ik mij voorgesteld had . Met het vervolg echter,
zoo mijne aanmerkingen u ten minste niet afgeschrikt of
het vertrouwen op mijne redactie hebben benomen, zal ik
terstond na ontvang van uwen tekst een aanvang makes
en due ook met de terugzending van uw manuscript vlugger zijn 1).
1) Vgi . over het hier volgende Potgieter, in : Bakhuizen van
den Brink' s Studies en schetsen . II p . LXII vig .

4 3 2 -De aanmerkingen, die ik g emaakt (heb), zijn vele ; maar
gij wilt dat gij 1) aan mij een welwillenden maar geen
toegeeflijken beoordeelaar zoudt vinden . Ik ben uw vriend
en mogt u dus niet vleijen : gij hebt verdiensten to over,
dien ik op hoog er prij s stel, en solide kundigheden . Non
omnia possumus omnes en gij weegt er in niemands scha,tting to minder om, dat gij van het Latijn schrijven den
slag niet hebt. Ik heb betreurd, dat men in mijn vaderland
nog niet het middeleeuwsche overblijfsel heeft op zijde
genet, om wetenschappen, die een aan de klassieke oudheid
geheel vreemden kring van gedachten vorderen, in de taxi
van C i c e r o to willenn keurslijven . Hopen wij intusschen,,
dat bij de vorderingen van onzen revolutionnaireu tijd, die
reeds de poging heeft opgegeven republieken op Griekschen
en Romein schen leest daar to stellen, ook het houden van
Latijnsche oratien eindelijk moge worden afgeschaft .
Intusschenn een woord moet mij van het hart, dat gij,
u ook wel een weinig kunt aantrekken . Ik herinner mij,
dat in den tijd, waarin ik het genot van uwen omganb
had 2), gij, terwijl gij u in de wijsheid van oud-Hindostan
of Aegypten dompeldet, voor P l a to, voor S o p h o c l e s
etc . als voor jets afgesletens als jets curiis maribus et
decantata camillis 3) de schouders optrokt . Ik geef u toe
de aanwiust van p o sit i v e wetenschap uit die auteurs kan
in onze tijden niet meer groot zijn ; maar voor formele
wetenschap blijven zij een onuitputtelijke bron . Onze Leidsche school drijft vooral uit dit oogpunt de beoefening der
ouden : zij beweert, dat door hunne beoefening de geest gescherpt, het oordeel gezuiverd, die nuchterheid van waarnemen en gevoelen onderhouden, welke voor zuivere redenering zoo onmisbaar is, en eindelijk de noodzakelijke
harmonie tusschenn gedachten en uitdrukkingen op waren
prij s g eschat wordt . Van daar (dat) die Leidsche school, waartoe ik mij met hart en ziel bekenne, zich aan de berisping
1) Het handschrift lascht hier in : een .
2) Het haDdechrift heeft : hebt.
3) Uit de oude done . (brat . Epist. I p . 64 .)

blootstelt zooveel stoffe ongebruikt to later, die in andere
oude schrij vers dan welke tot de eeuw van C a e s a r en
Per i c 1 e s behooren verscholen ligt, en steeds tot .Arri s t ophanes en Demosthenes, Cicero en Virgilius
terug to keeren . Maar waar dwaal ik been : de oratie van
C o b e t zal u welsprekender dan ik bet kan gezegd hebben,
wat men to Leiden van een criticus verlangt .
De grond en reden van bovenstaanden uitval is deze .
De kunst van Latijnschrijven bestaat minder in de oneindige copia verborum, dan in bet telkens wikken en wegen,
of de uitdrukking voor de gedachten past en of de onderscheidene uitdrukkingen onderling passers om zich tot een
goeden zin to later zamenschakelen . Nergens sterker dan
bij de ouden geeft de uitdrukking de mast van de gedachte
en de gedachte de mast van de uitdrukking uit . De levensregel ut sit mere sans in corpore sano is ook bun eerste
stijlreg el . Gij zult zien 1), mijne meeste aanmerkingen
komen daarop neder : 1 0. dat uwe uitdrukking niet op
de gedachte past, of liever dat in uwe uitdrukking de gedachte onjuist wordt en 2°, dat bet gedachtenbeeid, hetweik uwe uitdrukking behelst, niet overeenstemt met de
qualificatien, de handelingen en eigenschappen, die gij
daaraan in bet vervolg uwer phrasen toekent .
Nog jets : wij weten bet, de Latijnsche taal is op zich
zelve arm, en de wetenschap van Rome in zijnen bloei
was noch veelzijdig noch diep . Het is due to verwachten,
dat die taal to kort zal schieten bij de extensive en intensive vorderiugen der wetenschap in onze dagen . Mag men
der oude taal geweid aandoen, om haar tot de uitdrukking
van n_ieu we denkbeelden to kneden ? Ik geloof, dat bet even
onmogelijkk als on.geoorloofd is . De oude taal verliest er
gewis bij in hare reinheid en de wetenschap wint er niets
bij : ten minste weinig in vergelijking van wat zij winners
zou, indien zij in een volkomen passenden vorm was voorgesteld . In de toepassing beet dit : waag u aan geene
kunststukken om eene gedachte, die geheel aan de moderne
Het handschrift laecht bier in : dat daarop.

-- 434 -wetenschap ontleend is, in hat Latijn nit to drukken ; offer
liever de eerste op : hat is nuttiger, dat gij hat 1) in hat
Hollandsch aan uwe leerlingen inprent dan in hat Latijn
voor uw gehoor in hat Athenaeum ophangt. Is echter de
gedachte volstrekt onmisbaar in den gang uwer redenering,
onthoud u dan voor alle dingen haar met een half ligt
barbaarsch woord of vlugtigen tusschenzin in to smokkelen : zoek liever door de inlasschiug van een twee drie volzinnen, of door eene klare omschrijving tot de approximative voorstelling uwer gedachten to geraken, daar gij
toch de adaequate nooit bereiken kunt .
Mijn Latijn is zeer verre van zuiver of elegant to zijn ;
maar dit zeg ik u op mijn geweten : hat is mij onmogelijk
geweest iets in hat Latijn to stellen, wanneer ik niet de
zaak in hat Latijn gedacht had en zelfs in mijn hoofd de
zamenhang der verschillende volzinn eu in Latijn schen vorm
had geschematiseerd . Vandaar raakten van zelve buitengesloten of ten minste ontweken alle gedachten, die niet
voor Latijnsche uitdrukking vatbaar wares, en ik stond dus
zelden voor de moeijelijkheden, waarvoor gij staat en waarvoor ik zeer dikwijls met u sta, omdat nit de gansche gang
uwer redeneering duidelijk is, dat zij in hat Hollandsch is
geconcipieerd . Ik erken hat, ik weet dikwijls evenmin als
gij, hoe in het Latijn nit to drukken wat gij bedoelt
daarom zijn alle mijne veranderingen nog slechts ellendig
lapwerk. Om vela redenen heb ik u dikwijls in de laatste
dagen aan mijne zijde gewenscht ; maar vooral omdat ik
u dam zou gezegd hebben : baste jongen, geef hat op om
uwe gedachte op die wij ze to willen voordragen en laat
ons eens zien, of wij door hat voorafgaande en volgende
dus en dus to veranderen er niet lang s eau anderen wag
komen .
Nog iets moat ik u op hat hart drukken : bevlijtig u
vooral op korte volzinnen . Liever drie korte voizinnen dan
een tusschenzin . In goad Latijn is er een tastbaar evenwigt
tusschen protasis en apodosis . Hoe ingewikkelder de inslag
1)

Het handschrift heeft : hat is hat nuttiger dat gij enz .

van ewe Vorsatz is, des to moeilijker de Nachsatz behoorlijk of to woven . In bet Latijn (heeft men) zoo goed bet
refit als in iedere andere taal korte zinnen to schrijven .
Cicero schreef er lange ; maar Cicero was Cicero en
Li v i u s en S e n e c a schreven korte . Ret is Ciceroniaanscher lang to zijn in het zamenstel zijner phrases, en van
de nieuweren hebben Mu r e t u s en W yt ten bach hem
mooi nagedaan . L i p s i u s en Van R e u s d e hebben er
korte geschreven, en wij brekebeenen mogen ons gelukkig
achten, indien wij bet in bet Latijn schrijven zoo goed
makers als die twee .
Om tot mijzelven terug to keeren . In mijne aanmerkingen op uw handschrift heb ik mjze1ven geenszins voldaan . 1k heb meermalen gehaperd en tot mijn leedwezeri
bespeurd, hoe zeer mij de behandeling van bet Latijn
vreemd was geworden . Bovendien bezit ik bier noch davis
Ciceronianus noch Latijnsch lexicon, die ik in mijne verlegenheid kon raadplegen . Zie bet daarom door de vingers,
indien ik bier of daar een bok schoot .
1k heb do opgave van bet argument 1 ) onveranderd golaten : ik sta er echter op, dat bet comparative m studium
verdwijne. 1k heb een voorslag to doers, die u misschien
op den weg heipt . 1k lees bladz . 4 ohm sufficiebat al i a rum rehigionum placita abunda et monstrosa
c o m in e n t a dictitare . Dit is niet volstrekt waar . Do
praeparatiorte Evangelica 2), C I e m e n s en 0 r i g e n e s, in
latere tijden V o s S U S De theologies gentili, de schriften van
A . v an ID ale, gedeeltelijk War b u r to n, en op zeker
standpunt zelfs ID u p u i s bewijzen bet tegendeel . Als inleiding voor uw stuk ware bet misschien den hoorder niet
ongevalhig geweest in korte omtrekken de geschiedenis to
vernemen, op welke wijze men bet verband en de overeenstemming van de Christehijke godsdienst met de godsdiensten der heidenen had beschouwd . Zulk een historisch verslag boeit nog moor dan wanneer de hoorder de p$poioi 3)
1) Nam . den titel der oratie : zie hiervoor p . 430 noot 2 .
2) Bedoeld word : B u s e b i u s, Do praeparatione Evangelica .
3) Barbaarsch k]inkende .
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klanken verneemt van B u n d e h e s c h en D e s a t i r . De
gevolgtrekking wordt dan : op dien en dien tijd had men
van de heidensehe godsdiensten die en die kennis : op dien
en dienn tijd vatte men het Christendom dus en dus op
van die kennis van die opvatting was die beschouwing en
wijze van behandeling het gevolg . In omen tijd is die
kennis zoo en zoo uitgebreid : die opvatting zoo en zoo
gewijzigd . Volgens eene noodzakelijke analogie kunnen en
moeten wij het argument in quaestie dus besehouwen 1) en
behandelen . Als argument stellt zich dan bijna heraus
de ratione qua praeparationis Evangelicae discipline a Theologo nostra aetate exeoli potent atque debet . Het is
eene vlugtige gedachte, die ik u inn overweging geve, en de
eenige aanmerking, welke ik tegen uwe zaken heb . In alien
gevalle verschoon mij van uw comparativum studium .
Over andere zaken schrijf ik u in een volgenden
reader 2) . Het spijt mij dat gij to Kreuznach geweest zijt,
eensdeels omdat uwe gezondheid het vereischte, anderdeels
omdat Kreuznaeh in Duitschland is. Sedert to Frankfort
de Germaansehe propaganda wordt gepredikt, doe ik mijn
best mijzelven en aile Ilollanders, waarmede ik in aanraking
kom, zooveel mog elij k vann de laatste overblijfselen to outduitschen .
Zoo gij mij spoedig terugschrijft en gij gelegenheid
hebt om het to vernemen, meld mij dan, of er in de Haagsche of Leidsche bibliotheken of elders in Holland handschriften voorhanden zijn van de Summa ruralis van B o ut e 1 i e r 3) . Tern and heeft er hier bij znij op aangedrongen
om het to vernemen .
Wees hartelijk gegroet van
t.t.
Bakkes .

1) In het handschrift staat : besehouwing.
2) Deze brief is blijkbaar weder in de pen gebleven,
3) La somrne rurale van J e h a n B o u t ill i e r, een handboek der
middeieeuwsche rechtspra,ktijk .

437
N° . 39 . BAKHTJIZEN VAN DEN BRINK AAN HI . C . MILLIES .

Uccle, 25 October 1850.
Amicissime

Lange dagen heb ik op u gewacht, omdat mijne moeder
mij hoop gegeven had, tat uw bezoek mijner ballingschap
een vrolijken tag zou hebben aangebragt . Thans zijn de
korte dagen daar, en ik heb die verwachting bij de vele
teleurstellingen gerekend, welke mij sedert jaren ten deele
werden . De treurigste gedachte is voor mij, tat uwe ongesteldheid u terugg ehouden heeft, mij door een bezoek
een nieuw bewij s to schenken van die vriendschap, waarop
ik steeds prijs stel .
Schrij f ik flu om vroegere traagheid in het corresponderen goed to waken? Neen : ik ben de slechtst mogelijke
correspondent, maar tevens de regtvaardigste : ik maak
geen onderseheid, ik schrijf aan niemand mijner vrienden,
tenzij wanneer ik ze noodig heb . Eerlang hoop ik, zal de
tijd daar zijn om hen to bewijzen, tat tit meer eene ziekelijke idiosyncrasie van mij is, dan tat of mijn hoofd ze
vergeten of mijn hart ze verloochend heeft .
Nu heb ik u noodig .
Over uw Hollandschen martelaar
ik zeg den uwen omdat de Lutherschen zich then
aanmatigen, hoewel ik voor de Augsburgsche confessie
geen eigentlij ke Lutherschen ken
over uw Hollandschen martelaar Jan Pistorius of De Bakker, heeft
Ds. R e u d l e r een artikel geschreven in het tijdschrift van
N i e u w e n h u i s en S c h u l t z J a c o b i 1) . Behelst tat artikel
meer dan wij uit G n a p h e u s leeren ? Waarschijnlijk : ten
minste ik hoop het . Wat de brave man geloofd of gemeend
heeft, zijne laatste woorden enz ., tit alles kan mij voor het
oogenblik minder schelen ; het is mij vooral to doer om
den vorm van zijn regtsgeding en regtspleging naauwkeurig
to kennen . Ik heb tat uoodig voor eene g eschiedenis der
1) J . G . H . R e u die r, Geschiedenis van Joh . Pistorius en der By.
Luth . gemeente to Woerden, in : Bvjdragen tot de geschiedenis der By.
Luthersche her/c in de Nederlanden, verz . door J . C . S c h u l t z J a c o b i
en F, J . Domela Nieuwenhuis . III p . 1 .
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Inquisitie in de Nederlanden, waarvan ik twang er ga, en
waarvan ik, omine fausto, ten gevalle van het Archief van
Kist en R o o y a ar d s hoop to bevallen .
Ik ben zeker dat dit stuk, hetzij als gedeelte des geheelen werks hetzij als afzonderlijke brochure, uw eigendom
is. her is het n.iet to vinden, en ik heb er belang bij .
Zend het mij dus s .v.p. per eerste gelegenheid over (de) post
of per diligence, in zijn compactsten vorm . Ik zal het u
zelf in Holland komen weerbrengen . Want al mogten ook
niet de laatste dagen mijner ballingschap zijn aangebroken,
toch hoop ik spoedig naar Amsterdam over to vliegen 1).
Dan zullen wij vertrouwelijker en inniger spreken, dan
ooit in brieven kan gesehieden . Gij vooral hebt regt op
zulk een onderhoud . Mijne mama heeft mij met dankbaarheid verhaald, hoeveel genoegen en opbeuring haar van
tijd tot tijd uwe bezoeken verschaften . Ik druk u ook
daarvoor hartelijker dan ooit de hand als
t.t.
Van den Brink.
P.S. Mijn adres is : Uccle lei-Bruxelles chez Mons .

Arthan.

N° . 40 . BAKHUIZEN VAN DEN BRINK AAN J . BAKE.

Uccle, 20 October 1850.

Hooggeleerde Heer !
UH.G. had de goedheid bij mijn laatste afscheid 2) van
mij de belofte to vorderen, dat ik iets van mij zou laten
hooren. Ik voldoe aan die belofte g aarn e, omdat het ten
1) Zie hierover meer in den volgenden brief .
2) Blijkbaar was B a k h u i z e n v a n d e n B r i n k, zooals nit het
vervolg van dezen brief blijkt, in 1850 meer dan eens in Noord-Nederland
geweest ; toch word het accoord met zijne schuldeischers eerst 6 Januari
1851 door de Amsterdamsche rechtbank gehomologeerd . -- Het bezoek van
B a k e in Belgie in 1848 en de herhaalde bezoeken van B a k h u i z e n van
d e n B r i n k aan Nederland in 1850 verklaren eenigszins de lange pauze
van 2'/2 jaar in de correspondentie met B a k e .

- 439 hoogste ondankbaar zou zijn, zoovele belangstelling en zoovele trouwe ondersteuning, als die welke ik bij vernieuwing
van u ondervond, niet to beantwoorden door mijnerzijds
gretig aan uwe wensehen to voldoen . Bij dezelfde gelegenheld ontvangt gij eene brochure, die niet veel om het lijf
heeft, en die ik daaroin aan de Commission d'histoire aihier
ten beste gaf, uit wier B u 11 e tin s het overgedrukt is ) . Het
beste aan het gansche stuk is, dat het mij later als bewijs
zal dienen, dat K a r e 1 d e v ij fd e door en door kathohjk
was, en dat heb ik noodig voor de geschiedenis der inquisitie in de Nederlanden, waarvan ik, zooals ik u zeide, ten
behoeve van het Archef uwer college's zwanger ga . Aan
deze teak ben ik met ijver bezig ; om er de laatste hand
an to leggen, zal misschien een uitstap near Holland
noodig ziju . Dc beer L . P . C, v an d e n B erg h, die
than s, geloof 1k, uw stadgenoot is, heeft to Rijssel van
gouvernementswege de correspondentie van Keizer K are 1
met zijne tante Margaretha van Oostenrijk gecopieerd ; maar de uitgave dier correspondentie gaat langzaam 2).
Bij gelegenheid zou ik die bij hemzelven wel eens willen
inzien, of zij ook van de jaren 1521-1530 iets bevat, dat
de vraag omtrent de inquisitie ken ophelderen .
1k heb hoop, dat de gelegenheid daartoe zich weidra
zal opdoen . 's J a c o b 3) drukte, bij ons laatste onderhoud,
de wensch uit, dat waiineer de afdoeuing mijner taken in
trein gebragt was, ik near Holland zou komen . 1k heb
sedert een week of drie van hem geen nader berigt ; maar
door mijnen advocaat alhier weet 1k, dat de eerste stag
gedaan is. Thans zit ik nadere instructie of to wachten,
hoe 1k to handelen heb . De gevaren, waaraan ik to Brussel
blootgesteld was, zjn, dank zij ook de tusschenkomst van
1) Ret artikel over La retraite de Charles Quint . (Gompte rendu

de la commission royale d'histoire . 1851 p . 57 .)
2)

De Gedenlcschriften tot opheldering der Nederlandsche geschie-

3)

Mr .

denis, opgezameld uit de archives to Rijssel, versehenen in 2 deelen in
1842 en 1845 .
M.

H . 's J a c o b, later vice-president
vanbetgrchsfoAmterda,
destijds aldaar advocaat .
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onzen G o u d s m i t 1), afgedreven . Toch zal het wel dienen,
dat ik een s weder naar 's Hage of Leiden kom . u s het
elude mij ner ballingschap aanstaande is, is het noodig dat
ik mij ergens in den omtrek flier steden onder flak breng
is het vooral noodig, flat ik eenige demarches voor mijne
toekomst doe en b .v, eens bij prof. T h orb e c k e ga aankloppen. Voor ik echter tot eenig besluit kom, stet ik
mij voor denn raad mijuer Leidsche vrienden, voor alle den
uwen, in to nemen en onderscj.eidene taken of to handelen,
welke zich het best mondeling laten bespreken .
mk kan u niet genoeg uitdrukken, hoe voldaan ik de
laatste reize nit Holland ben teruggekeerd . Die voldoening
ben ik grootendeels aan u verschuldigd, lk zeg u regt
hartelijk dank voor uwe welwillende ontvangst en voor den
invioed, dien gij op mijnen neef, uwen zwager 2), hebt geoefend
om hem to bewegen zoo fiksch en krachtig voor mij op to
treden . Nu reikhals ik slechts naar de gelegenheid, met
woorden en daden in het vaderland in uwe tegenwoordigheid to bewijzen, hoezeer ik u verbonden ben . Zoo ik
Holland verliet met een vol gemoed over den ontvangst,
dien ik bij het meerendeel mijuer familie, bij mijne n oeder,
bij vele mijuer oude vrienden, zelfs bij enkele persoonen
die ik er voor het eerst sprak, ondervonden heb, juist flit
verlevendigt mijn ongeduld om weder daar mijn to huffs (te)
hebben, waar ik de menschen versta en de menschen mij
verstaan, waar ik gelijkheid van belangen en gelijkheid van
genegenheden ontmoet . Alles drijft mij naar Holland : zelfs
de liefde voor het Grieksch vlamde weder op, toen ik de
Wittepoort 3) binnentrad . lk verlang niets liever flan bij
C o bet school to g aan . Maar hoe aangenamer mijne jongste
herinneringen uit Holland zijn, des to onverdragelijker
wordt mij wat mij her to Brussel omgeeft ; nimmer misschien is mij het heimwee n ader geweest, dan sedert mij
de hoop gegeven is eerlang in het vaderland terug to zijn .
1) Gewis de latere Leidsohe hoogleeraar Mr, J . E . G o u d s m it, des-

tijds advocaat to Leiden .
2) De heer Jan S ant

3

Te Leiden .

hag e n s, tie hiervoor p, 303 .
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1k heb heden on.der anderen ook eene brochure aan
prof. T y d e m a n afgezonden . Mag ik u wel met eene
commissie aan Z .H.G. belasten ' Het is, dat, zoo ik nog
niet aan zijn verzoek heb voldaan, om hem eene lijst to
zenden der in Belgie sedert 1830 in het licht verschenen
werken met betrekking tot de Nederlandsche geschiedenis,
de oorzaak deze is, dat de Koninklijke bibliotheek to Brussel
gesloten is gebleven, eerst ten gevolge der vacantie, later
om den dood der koningin . De stichter dier bibliotheek had
wel al zijn best voor ieder zijner boekdeelen laten drukken
adversis rebus perfugium et solatium praeben .t 1) :
het Ministerie heeft geoordeeld, dat de Belgische natie tot
reader order) ontroostbaar blijven moest en met andere
publieke vermakelijkheden (sic) is op zijn order) de
bibliotheek gesloten . De koningin was inderdaad zeer bemind en boezeinde algemeene belangstelling in : zij had den
roem van eene voortreffelijke vrouw en moeder ; maar het
alarm, dat na Karen dood gemaakt is, is tot in het belagchelijke overdreven . Het liberale ministerie en de katholijke
oppositie hebben geharddraafdd om de algemeene dxoefheid
to exploiteren . Het eerst e heeft aan al zijne geemployeerden enn de geemployeerden van zijn geemployeerden het
voorschrift eener algemeene zware rouw gegeven . De zaak
mousseert bij uitnemendheid : want nu er van de winter
bale noch concerten zijn, is de rouw over de koningin une
raison comme une autre de faire toilette . Ten slotte zal
toch de geestelijkheid het wel winners ; want iedereen verwacht niet anders dare dat de koningin binnen kort een
mirakeltj e doers zal en alzoo ten slotte Bel pies kalender
met eene nieuwe heilige verrijken .
Aan prof. Geel, Cobet, Pluygers verzoek ik u
wel de betuigin gen mijner vriendschap to willen overbrengen. Aan G o u d s m i t zal ik eerstdaags zelf schrij ven
om hem voor zijne tusschenkomst to bedanken en to verzoeken, waar hij kan, 's J a c o b tot de afdoening aan to
1) woorden ontleend aan Cic . pr . Archia poets . c . 7 § 16 : in
tegenspoed bieden zij toevlucht en troost .
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sporen . Is onze arme H e c k e r weder hersteld 1) P De ontmoeting met hem is de eenige onaangename indruk, welken
mijn jongste rein bij mij heeft achtergelaten. Zijne Epistola
critica 2) gelezen to hebben en den auteur van zooveel schoons
in een zoo niet deerniswaardigen dan toch hoogst dubbelzinnigen toestand to zien, trof mij diep ; znaar vooral vergeet ik niet ligt het gedwongen wantrouwen, waarmede hij
mijn bezoek ontving, alsof ik afgezonden was om hem to
bespieden of to vervoeren . Die herinnering zal slechts dan
zijn uitgewischt, wanneer ik hem eerlang wederzie, vrolijk
en opgewonden voor zijn studie als van ouds .
Mijne vrouw, die zich steeds met voldoenin .g het bezoek
herinnert, dat gij ons voor twee jaren bragt, voegt hare
groeten aan u bij de mijne, en reikhalst naar het oogenblik,
dat zij u persoonlijk zal danken voor de belangstelling, die
gij ons lot hebt getoond . Zij blijft mij steeds eene trouwe
opgebeurde liefhebbende echtgenoote, en voor onze kinderen
die refit tierig opgroeijen de teederste moeder . Ik hoop nu
slechts, dat zij mijn vaderland zoo aangenaam zal vinden,
als ik het hare (de fraaije pro vincie Luik) vond .
Ik dank mevrouw B a k e nog meals voor hare guile
receptie en verzoek aan hear ale verzekering van mijnen
eerbied en hoogachting . Bij mijne ei;ene traagheid in het
schrijven schaam ik mij bijna iemand anders om een . regeltje
schrijvens lastig to vallen. Maar ik heb onregt uwe edelmoedigheid naar mijn bekrompen maatstaf to meten . Ik
behoef intusschen u niet to verzekeren, hoe aangenaam
eenige letteren van u mij zijn .
Met opregte dankbaarheid en hoogachting blijve ik
als altijd
Tibi addictissimus
R. C . Bakhuizen van den Brink .
P.S. Mijn adres is : Uccle lez-Bruxelles chez Mr .
Arthan .
1) Zie hiervoor p, 310 noot 1 .
2) A 1 p h. Heck or, Epistola critica ad Schneidewinum . (Zie : Philologus 1850, p . 478 .)
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N ° . 41 .

BA RHTJIZEN VAN DEN BRINK AAN J . BAKE .
Uccle,

21

February

1851 .

Iioogg eleerde Heer !
Hartelijk zeg ik u dank voor uw welmeenend vriendschappelijk en bennoedigend schrijven . Eindelijk zet ik mij
om het uitvoerig to beantwoorden . De vertraging is niet
mijne schuld, maar van een wezen, dat nog niet bestaat .
UH.G. weet : mijne vrouw is in eerie
interessante positie,
maar die bij elke herhaling jets van haar interest verliest.
Gedurende eenig e dagen scheen hare verlossin g telken
reize op hander : al de appr~ts worden in der haast gemaakt . Intusschen, de aanstaande wereldburger schijnt
een vrolijke gist to willen worden, die met alle methode
den draak steekt . Na driftig zijne komst to hebben aangekondigd, heeft hij tegen alle voorteekenen aan, flog
eenige dagen uitstel genomen . Ik ben even wel nog net
zeker, dat dit schrijvenn niet door zijne eerste levenskreten
zal worden afgebroken .
Ten eerste dan, opdat ik tot de beantwoording uwer
letteren overga
ik heb slechts een wil en eerie wensch
die van in Holland terug to zijn . Ik draag die vurige
begeerte net als patriotismus to troop
; ik geloof veeleer,
dat het eerie zwakheid van mij is, een gebrek aan v i e 1s e i t i g e ontwikkeling ; maar het is nu eenmaal zoo . Eenmaal in het vaderland terug, is het overige voor mij vann
latere zorg. Ik heb cooed en veerkracht genoeg om er,
ware het noodig, een geheel nieuw lever to beginner en
een nieuwen loopbaan van meet of in to slaan : ik heb
misschien fon.ds genoeg in hoofd en gemoed, om ook in de
betrekking waartoe ik geroepen mogt worden voor anderenn
nuttig to zijn . Eerie zaak echter is er, waarop ik sta : eerie
zaak, welker ontbreken mij mijne ballingschap (aoi,
ra
noemt gij haar, u u' c rokopiciz s 1)) op den duur ondragelijk
maakt . Het is deze, dat ik in Holland terug gekeerd mij
zooveel mogelijk in onmiddelijk verkeer bevinde met die~

1) Afwezigheid - al to vergoelijkend .
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genera, aan wier geest de mijne gewoon was zich to wrijven,
naar welke ik de mijne trachtte to vormen, of wie ik mij
voor rnijn wetenschappelijk leven ten voorbeeld stelde . De
korte uitstapj es, die ik twee of drie keeren naar Holland
maakte, hebben, dank zij uw aller vriendelijke en deelnemende ontvangst, dat gevoel en die behoefte verlevendigd .
Om daaraan voldoening to verschaffen, stelde ik mij Leiden
of zijn omtrek als mijn toevlugt voor, zoodra ik naar mijn
vaderland mogt terugkeeren en tot op hot oogenblik, dat
eene gebiedende roeping mij ergens eene bepaalde werkkring zou openen .
Behalve doze algemeene beweegreden, welke mij naar
Leiden dreef, waren er eon pear bij zondere en persoonlij ke .
De eerste was doze. Ik hob velerlei arbeid op stapel staan,
die ik alleen op vaderlandschen bodem met voldoening ken
laten afloopen . Het verst afg ewerkt is mijne gesehiedenis
der Inquisitie in de Nederlanden . Ik bon thans geene
bibliotheek rijk en ik hob voor de voortzetting en voltooijing van mijnen arbeid verzamelingen noodig, zooals de
welvoorziene Biblioth~que royale her . Leiden, Utrecht of
's Rage moeten de plaatsen zijn, wear die behoefte bevrediging kon erlangen . Ik zet Leiden niet bovenaan nit
eerbied voor zij ne bibliotheek . Integendeel, dicam pace
optimi Geehi 1), de laatste onderzoekingen, die ik dear hob
gedaan, hebben mij alles behalve gesticht . 's Rage staat
onbetwistbaar bovenaan ; maar . . . .
her volgt de tweede reden en die is eene geheel
huishoudelijke . Ik hob eon groot huishouden, dat zich,
helaas, al to spoedig uitbreidt . Lucht en ruimte hebben
mijne lieve kleinen, heeft mijne vrouw, hob ik zelf noodig .
To Utrecht, to 's Rage, to Amsterdam zijn die peperduur
to Leiden zijn zij in verhouding tot matigen prijs verkrijgbaar. Er is moor . Dadelijk tot goede vaste verdiensten
to geraken, zou al to stout gewenscht zijn : ik maak daaromtrent mijzelven geene illusie ; maar er zijn misschien
enkele bijvalletjes voor mij mogelijk : hot houden b.v. van
1)

1k zal hot zeggen ondanks onzen waarden G e e 1 .
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een curses, het geven van eenig a lessen, het nazien van
eerie enkele dissertatie, het zamenwerken tot eerie voordeelig e letterkundige onderneming . Daarvoor, scheen het
mij, bond Leiden de beste uitzigten aan . 1k zou Amsterdam
genoemd hebben, zoo ik niet 1° daar nog sterker dan
elders tegen de opine zou hebben to worstelen en 2° zoo
daar niet het leven veel duurder was .
Die beschouwingen zijn echter geenszins tot een systeem
bij mij vastgevroren. Gedurende mijn vertoeven in Holland
zijn mij twee voorslagen voorgekomen, waarop ik een ontwij trend en een inn den grond weigerend antwoord heb
gegeven . De eerste deze : zoudt gij buiten Leiden eerie
betrekking aannemen, net vreemd aan ewe studien en die
u ,f 1000 of f 1200 opbragt ? 1k heb geantwoord, dat, wanneer zulk eerie betrekking mij buiten het cen.trum van
wetenschappelijk verkeer bragt, ik liever verkoos de zekerheid vann het oogenblik aan de toekomst op to offeren . De
tweede voorslag was de oprigting van een dagblad, waarvan
m.ij als redacteur groote voordeelen werden toegezegd . 1k
moet erkennen, dat het geld ., door mijn langdurig geldgebrek, voor mij veel hooger waarde heeft gekregen . Maar
ik kau mij niet overtuigen, dat het lieul des vaderlands aan
een dagblad hangt . En nu al wat ik gestudeerd heb, al
wat ik door studie heb willen bereiken aan een geldspecudaartoe heb ik to veel met de wetenlatie op to offeren,
schap enn hare waarachtige vertegenwoordigers omgegaan .
1k zeg : Neen .
Van eenn gansch anderen aard was, Hooggeleerde Heer !
ewe welwillende voorstelling mij aan het Koninklijk archief
to verbinden . De eenige bedenking, die ik er tegen heb,
zet ik op den voorgrond : het dure leven to 's Hage . Kon
ik des on.danks to Leiden woonen en met den spoorweg
daar dagelijks heengaan ; kon ik op een der dorpen in den
omtrek, Rijswijk, voorburg of elders, tot matigen prijs een
onderkomen vinden, die bedenking ware grootendeels vervallen.. Slechts de vraag omtrent de mogelijkheid van
enkele kleine voortdeeltjes blijft overig.
Als ware die vraag voldoende opgelost, ga ik flu over
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om over de voorgestelde eventuele positie aan het archief
to spreken . De Minister vraagt een etat de services, waarnit blijkt dat ik niet in specialiteiten ben ondergegaan,
maar dat mijne werkzaamheid tot een g r o o t doel kan
voeren . Eer ik tot mijne eigene verontschuldiging een
weinig ga haarkloven, zal ik u mededeelen, volgens uwe
begeerte, wat er van mij sedert mijne afwezigheid gedrukt
is. Het eerste was in den (bids van 1844 een stuk van
ongeveer tachtig bladzijden : A n d r i e s B o u r l e t t e, een
hoofdstuk nit den Nederlandschen vrijheidsoorlog . Het had
tot aanleiding de indruk, die de stad Luik met zijne
historische omgeving, met zijne omstreken, aan natuurschoonheden even rij k als aan herin nering en, op mij maakte .
1k recenseer mij zelven niet ; maar bij wijze van een gunstig
diploma voer ik aan, dat mijn stuk in 1847 of 1848 in de
Revue nattionale door prof. B o r g n e t van Luik, die her to
lande to regt voor den besten historicus geldt, vertaald is
Het tweede, wat ik leverde, was de recensie
medegedeeld .
over de kwestie tusschen de heeren V a n Hall en G r o e n
van P r i n s t e r e r . UH.G . kept daarvan het lot . D e B o s c h
K e m per heeft mij over de peroratie van dat stuk op mijn
kop gegQven 1) . Verdiend of niet, in lucrum depono 2) . Want
het heeft mij aan eene gezetter bestudering van K 1 u its
Hollandsche staatsregering gebragt, dan ik tot dusverre
gedaan had . Al ben daardoor geenszins een der aanhangers van dien grooten man geworden, ik heb er veel uit
geleerd. Het aangenaamste aan de zaak is voor mij geweest de redehjke lof, die G r o e n v a n P r i n s t e r e r 3) in
het laatste deel zijner Archives mij wel heeft willen geven .
G r o e n was eig entlij k mijne partij ; want de Brederodequaestie was voor mij posterioris curae : ik geloof, dat
ik iets gedaan heb om de betrekking, waarin Will e m
v a n O r a n j e tot de onaf hankelijkheids-symptomes van
1566 en 1567 stood, in het licht to stellen . De bedoelde
1) In een voortreffeliik

artikel over Volkssouvereiniteit (De t id-

1eno0t van 22 Julij 1845, p . 441) .

2) Dat reken ik tot mijn voordeel .

3) Hot handschrift lascht hier in : aan mijnen arbeid .

44,
recensie is verspreid over prier nommers van de Gids in hot
jaar 1845 .
3°. In 1846 hob ik in den Gids begonnen
Cartons

nit de

gesehiedenis van den vrij heidsoorlog .

Drie

stukken zijn er toen verschenen, alle getiteld : de Adel.
Mijn doel met dit stuk was to bewijzen, dat de adel onbekwaam en onmagtig was om de herschepping to weeg to
brengen, waaruit de republiek der Zeven provincien ontstaan
was ; dat als integrerend gedeelte van hot toenmalig staatsligchaam, die adel hoe larger hoe meer onmogelijk werd ;
dat riot de republiek den adel gedood heeft, maar dat deze
door eigen schuld en eigen onvermogen zich ontbond, maar
in die outbiuding zelve tot de revolutie van 1566 en 1568
aauleiding gaf. Ik had voor mijn stuk de A del getiteld
hot cijfer I geplaatst, omdat ik voornemens was toen
II de Tabbaard, III de Burger en de Koopman, IV de Geestelij kheid to geven . Dat dit riot is uitgevoerd, daaraan heeft
gedeeltelijk de verandering in hot cadre van den Gids 1),

1) Vgl, over deze verandering thane hot opstel van Mej . M . J . H a m ak e r in de Augustus- en September-rummers van de Gids (1906) . 1k
geloof riot, dat de hier door B a k h u i z e n v a n d e n B r i n k opgegeven
reden voor hot riot vervolgen der eerie ernstig is . Ale kenmerken van de
veranderde richting der Gicls-redactie, waarmede hij zich riot kon vereenigen, noemt B a k h u i z e n v a n d e n B r i n k zeif : 1e minder wetenechappelijke, meer pietistische neigingen (hiervoor p . 245) en 2e de vervang ing van de persoonlijke kritieken door meer algemeene overzichten
(S'tuclicn en schetsen . III p . 476) . Juist deze twee redenen worden ook
opgegeven door Gee l (hiervoor p . 255), die zij ne berichten van P o t g i e t e r
zelven had . Het getuigenis der twistenden is due geheel eenstemmig ; er
is geene aanleiding hot to betwij felon . Dergelijke verechillen behoeven
echter riot van dien aard to zijn, dat hot samenzijn in eene redactie
daardoor onmogelijk wordt : trouwens, met G e r r i t d e C 1 e r c q zeif, die
de verandering van hot trader doorzette, was B a k h u i z e n v a n d e n
Brink allerminst gebrouilleerd (zie hiervoor p . 47 root 1 en p . 252) .
Ik houd hot er dan ook voor, dat persoonlijke onaangenaamheden, -- de
wrijving van twee zoo ongelijksoortige karakters, ala die van B a k h u i z e n
van den Brink en Potgieter, meer schuld hebben gehad aar de
breuk dan de twee geschilpunten . Zoo oordeelde bepaaldelijk G eel,
die alai arbiter werd gewenscht : hij schreef aar B a k h u i z e n v a n d e n
Brink (hiervoor p, 255), dat „er (bij Pot g jet e r s bezoek) bezwaren tegen
u op hot tapij t kwamen, die mij niet naauw genoeg in verband voorkwamen met uwe betrekking tot den Gids." B a k h u i z e n v a n d e n
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die zeer tegen mijn zin was, gedeeltelijk mijn huwelijk en
de evenementen, die lief laatste voorafgingen, schuld . Nu is
dat stuk, zoo ass lief daar ligt, zeer onvolkomen : om aan
else kanten de gedachte, die daaraan ten grondslag lag, to
ontwikkelen, is de geheele Tetralog ie noodzakelij k . De
kerkelijke heeren zouden intusschen geenszins to vrezen
hebben gehad, dat ik voor hen een drama satyricum zou
hebben bewaard . Wat niet is, kan nog worden . l ijne
cartons zijn nog niet opgegeven en zoodra ik niet sneer
medio prensus A.egeo 1) ben, ga ik aan lief afwerken . Over
die plannen later .
4°. In 1848 sehreef ik mijne Notice
sur le dixieme denier, die in de Gendsehe Messager des Arts
et Sciences van dat en lief volgende jeer werd opgenomeu.
Ik ben daarover in Belgie nog al scheel aangezien, en
to regt ; want mijn stuk keek de Belgen nog al scheel
aan . Vraag lief her liberaal of katholijk, lief antwoord
zal eenstemmig zijn, dat hetgeen den opstand tegen Spanje
het meest motiveerde de invordering van den Tienden
Brink zelf was ook van die meening : immers na de verzoening met
P o t g i e t e r schrijft hij (hiervoor p. 23), dat over „hug verschil nimmermeer moet gesproken worden ." Persoonlijke grieven derhalve, die de niet
geheel onbeduidende verschillen vergiftigden ! Laat mij nogmaals G eel
citeeren : ass hij in lief geschil tusschen de beide redacteurs met beslistheid voor B a k h u i z e n van den Brink partijtrekt (zie zijn brief in
den Gids van September 1906), dan doet hij dit ook wel op grond van
zijne ingenomenheid met diens stand .punt met betrekking tot de genoemde
geschilpunten (zie hiervoor p, 255), maar toch vooral om zijn vast vertrouwen in den persoon van B a k h u i z e n v a n d e n B r i n k, die, near
hij overtuigd is, een beslist goeden invloed hebben zal op de algemeene
richting van lief tijdschrift, waarvan hij (B a k h iii z e n van den Brink,,
en niet P o t g i e t e r!) de ziel was geweest en dien men daarom niet ter
wille van betrekkelijk onbeduidende verschillen buiten de redactie houden
mag . Is deze beschouwing juist, dan kan het verschil van inzicht B a kh u i z e n v a n d e n B r i n k ook niet beset hebben, geregeld aan den Gids
mede to werken, nadat Potgieter hem ridderlijk (zooals B a k h u i z e n
v a n d e n B r i n k zelf erkent) de hand geboden had . Trouwena wij weten,
dat hij reeds voor de verzoening (zie hiervoor p . 245) en sedert meet'
dan eens zonder bezwaar omvangrijke stukken aan den Gids geleverd
had en daarbij door P o t g i e t e r op alle wijzen aangemoedigd was (zie
hiervoor p . 21) .
1) bor
. Odar . II 16, 2 (in voile zee rondgedreven) .

- 449 penning geweest is. Hetgeen de ultramontaan D e G e r1 a cli e claarover in de merkwaardige voorrede zijner Histoii'e da royaurne des Pays Bas geschreven heeft 1), is door
liberale pennen herhaald . En zeker om den wille hunner
nationaliteit, ligt den Belgen er aan gelegen did, standpunt
vol to houden . Men behoeft niet zoo ultra-Calvinist als
de beer G r o en to zijn, om to erkennen, dat godsdienst en
gewetensvrjheid de schijf geweest is, waarop de omwentelung van de zestiende eeuw draaide . Men kan toegeven,
dat de Hervorming de vorm was, waarin de geestelijke en
zedelijke ontwikke]ing des yolks zich kleedde, bet punt,
waarop bet zich zelve bewust werd wat aan zijne regten
ontbrak, en hoe die behoefte moest vervuld worden . Meer
verg ik niet . Maar de Beig geeft als Belg dat niet eens
toe : hij is 2) liberaal, nit indifferentismus, en vooral uit haat
tegen al wat naar fanatisme zweemt, - kwaal, waaraan onze
eerste hervormde bewegingen niet vreemd waren . Met den
katholiek kan men flog minder teregt komen : indien hij
consequent is, vindt hij den ijver van Ph iii ps II voor
de voorvaderlijke godsdienst prijsselijk, zelfs wanneer brandstapels daarover hunnen akeligen schijn werpen . Voor beide
is dus de opstand van 1566 en 1568 iets wederregtelijks :
eene demagogische opbruising . Zij nemen beide hunnen toevlugt tot bet oogenblik, waarop do heeren van den tabbaard
(het akeligste gespuis dat onze geschiedenis oplevert) de
regten en vorderingen van Philips beginners to beknibbelen,
en dat is met do invoering van den Tienden penning . Zoo
wordt de tier van Vi g 11 u s en H op p e r u s gered ; zoo
krijgt do verbasterde add der C r o y s en der Me 1 un s zijn
aandeel aan de edele zaak der on afhankelijkheid ; zoo
worden de ingedrongen bisschoppen en de verhardste prelaten zelve vrienden des yolks en des vaderlands . Zoo wordt
voor de haat tegen do Spaansche heerschappij, die in bet
jaar 1576 in de Zuideljjke provincien zelve losbarstte, een
plausible beweegreden gevonden, evenzeer als voor hare
latere hereeniging met Spanje ; zoo wordt eindelijk de vraag
1) In bet handschrift staat : is .
2) in bet handsebrift staat : is hij .
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n i e d e r g e s e h l a g e n (zouden de D aitsehers zeggen) : waarom
heeft zich Belgie geese gewetensvrijheid verworven, waarom
is voor bet yolk aldaar de zeventiende eeuw eene eeuw
van zedelijke en intellectuele achteruitgang geweest P Om
deze redenen wenschte ik dies Belgi aches beweeggrond
eens op de keper to beschouwen ; de auspicia wares goed
H u i g d e G r o o t zelf had er in der tijd een vinnig heid
tegen gezegd . Hoe ik geslaagd ben, weet ik niet ; maar
ik heb trachten to betoogen : dat de Belgische hommes de
longue robe, die in den naam van den Tienden penning
tegen F iii p s en A l v a hunne stem verhieven, met burs
verleden evenzeer als met hunne latere bedrij ven in strijd
handelden : dat op bet standpunt, dat zij in de andere
vragen tegen de oppositie van . 1566 hadden aangenomen,
hunne beweegredenen zwak wares en onteerd door den
invloed van eigenbelang en volksvrees, en dat de Belgische
geschiedschrijvers liever dan daarmede to pralen hun prepostere en in den grond krachteloos protest teg en de
Spaansche dwingelandij onder stoelen en bankers hadden
moeten steken . 5°. Op bet laatst van bet voorleden jaar
deelde ik mijne Retrasite de Charles-Quint lnede,
welke de Commission d'histoire voor hare rekening in hare
verslagen liet drukken . Het was een uittreksel nit een
onuitgegeven handschrift, dat niemand voor mij gezien had .
Dit is de eenige waarde van bet stuk : om met prof. G e e 1
to spreken : bet is „eene wetenschappelijke mededeeling,
waarop men niet anders zeggen kan dan. : E i ! E i !"
Zie bier, Haoggeleerde Heer ! mijne curia supellex 1),
waarvan ik u niet eens de pieces justificatives kan leveren .
Want op N°. 5 na bezit ik voor mijzelven van al die
stukken op bet oogenblik gees enkelen afdruk . Die er
Been heeft, verliest er niets aan. Tot aanvulling van die
curia supellex, waarvoor ik mijzelven schame, diene bet
rapport, dat ik destijds ingezonden heb en wat UH .G . bij
den beer V 011 e n h o v e n heeft opg evraagd ; diene bet
rapport, dat ik ten vervolge van mijn eerste nog dezen week,
1) Curia supellex - mijne armoedige bagage . (Eene uitdrukking
aan P e r s i u s ontleend,)
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in het begin der aanstaande, aan TJBI .G. zal toezenden .
Omtrent dat rapport 1) het volgende : het was grootendeels in het j aar 1848 gesehreven ; thane, dat wil zeggen
van heden of morgen af, maak ik er slechts eene staart aan .
Waarom heb ik hetgeen ik thane doe, niet in 1848 gedaan?
Omdat ik ontmoedigd was . 1k rekende op geene verdere
toelagen bij de bezuinigingskreet, die er van alie kan ten
opging, en - ik zeg het met de hand op het hart - ik
had to veel patriotismus om to verlangen, dat er ten mijnen
opzigte, dubbeizinnig en bijna geheel exotiek lid der Nederlandsehe maatschappij, eene uitzondering gemaakt werd .
1k vroeg mij hetzelfde af, wat prof. T h orb e eke - vergeef mij, de Minister van Binnenlandsche Zaken - mij thane
afvraagt : tot welk groot doel leidt uwe werkzaamheid?
- en ik sloeg de armen beschaamd en moedeloos over
elkander .
Intusschen, er zijn van die dingen, qu'on se dit a soimme, maar waarop, wanneer ze u in het publiek en officieel
worden afgevraagd, men zich op een solemneel en deftig
antwoord voorbereidt . De Minister vraagt naar een groot
doel, als het resultant mjner werkzaamheden, en wenscht
dat hetgeen ik gedaan heb, zich niet tot specialiteiten
bepale. 1k moet antwoorden, dat ik mij met eene specialiteit hebbe bezig gehouden . Die specialiteit is de geschiedenis van ouzen opstand tegen Spanje . Maar terwiji
ik deze bekentenis afleg, stelt het wetenschappelijk karakter
van den Minister, welke mij die afvergt, (mij) gerust .
Hij toch kan niet door een groot doel den omvang van
het onderwerp zeif verstaan . V a n K amp e n heeft eene
1) Ret bedoelde rapport was door B a k h u i z e n v a n d e n B r i n k
reeds in November 1847 toegezegd : zie hiervoor p . 308 . Hoe vreemd het in
deze omstandigheden schijnen moge, het schijnt ook thane niet Terzonden
to zijn ; het is aithans, zoover ik heb kunnen nagaan, niet uitgegeven en
de correspondentie met B a k e uit Brussel sluit met dozen brief. Denkelijk
beeft de geboorte van zijn derde kind B a k h u i z e n v a n d e n B r i n k
aanvankelijk opgehouden, en is de zaak daarna, zooals moor geschiedde,
op den achtergrond geraakt .
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Geschiedenis des vaderlands en de Geschiedenis der Nederlandsche kolonien ; S c h e l t e m a een Staatkundig Nederland
geschreven, en toch zal n .iemand zeggen, dat zij een groot
doel hebben bereikt . V a n d e S pie gel daarentegen heeft
het speciaalste alley speeialiteiten : de Geschiedenis der
sans factie van de stall Goes in 1576 geschreven, en ik geloof
dat er weinig boeken bestaan, waarin de hoofdkwestien van
het oude Hollandsche staatsregt en de grondslagen onzer
Bepubliek in ee :n zoo fielder licht worden gesteld (sauf de
politieke partijdigheid, die aan de orde van den dag was)
als in dat werkje.
Ik laat daar, dat het misschien een lofwaardig doel
kon heeten, wanneer ik err een .s in m.ogt slagen eene geschiedenis vann de Nederlandsche beroerten, al ware het niet
verder dan tot de afzwering van F iii p s II, to schrijven
ik kom sl echts hierop, dat zelfs kleine gebeurtenissen,
waneer zij in verband tot het g eheel warden g ebragt, de
stof kunnen zijn vann belangrijken arbeid . Tiler rnag en
moet ik wel een weinig van mij zelven spreken . Het is
geene deugd vann mij, fief is, ik g eef hett u toe, eene ongelukkige toevalligheid, dat ik altoos een weinig aan alley
heb gedaan . Theologant ben ik ten halve door een jaar
of wat studie ; aan Hollandsche literatuur heb ik wat gedaan door den kring, waarin ik ben rondgesleept ; dat ik
een kwart humanist ben is de schul d van u en de uwen ;
abstraheren van, filosoferen over hetgeen ik moist lag misschien in mijne n atuur ; de hood heeft mij aan de studio
der geschiedenis gejaagd ; het beste dat mijn verblijf in
den vreemde mij heeft opgeleverd is misschien, dat ik
Hollandsche zaken nit andere bronnen dan Hollandsche
bestudeerd, uit een ander standpunt dann het Hollandsche
heb leeren beschouwen . Ik durf betuigen, dat alle die
elementen bij mijne studie onzer geschiedenis een weinig
hebben medegewerkt . Ik was juist zooveel theologant om
met eerbied fief godsdienstig beginsel, dat er achter onze
staatsomwenteling school, to behandelen : ik druk mij verkeerd uit, ik sta her geheel op de zijde van G r o e n en
erken, dat fief de werkzaamste, de duurzaamste oorzaak dier
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literatuur, dat ik met zekere voorliefde de brochures en
de rederjkerspelen, de volkzangen en de paskwillen bestudeerd heb, omdat - ik moot bet wel zeggen - diezelfde
omwenteling ooze literatuur heft doer geboren worden,
terwiji die in Belgio tegelijk met de omwenteling verstikt
word. 1k was voor mijn deel humanist om vrijheid van
denken en schrjven to waarderen, om waar to nemen wat
de beoefening der oudheid bij de zich toen ontwikkelende
beschaving uitwerkte, eindelijk om objetief de vormen
waar ik die votid hoog to schatten - hoe kan iemand als
G r o e n op dat punt zoo'n round-head wezen - en wanneer ik zeif aan bet schrijven ping zou ik ze subjectief
niet verzuimen . Eiudelijk mijne filozofle was in waarheid
dikwijls met mijne historie in strijd . Waar ik algemeene
regels had aangenomen, schoten de details als kaboutermannekens uit den grond om mijne pedanterie to beschamen .
Maar met alien eerbied, die men gedwongen is voor positive
en materiele exception to hebben, geloof ik dat mijn geest
zijns ondanks de schaal naar de zijde van de theorie zal
doen overhellen .
Eene zaak ontbrak mij en met innig leedwezen voel
ik nog herhaaldelijk mijne tekortkoming . Het is regtsstudie,
studio vooral van hot positieve staats- en administrative
regt . 1k heb hot gebrek, dat ik erken, eon weinig zoeken
to verhelpen door Bo r t, I d sin g a, Bo e y en K 1 nit met
de dissertaties nit diens school ijverig to bestudeeren . Of
ik or in geslaagd bon, weet ik niet ; maar dat ik mijzelven
als beslagen gevoeld heb, zal ik u straks vertellen, wanneer
ik spreeken zal over hetgeen ik op touw gezet heb . Eerst
nog dit : dat mots mij voor die - zeer bepaalde - regtsstudie moor geholpen heeft, dan j uist hot rondschommelen
in Belgisehe archieven ; ik leerde toch daaruit kennen, hoe
de geregtshoven over de regtsvragen van onze omweuteling
oordeelden, wat hot ills constitutum over do verschullende
punten was, wat hot gevoelen (was) van H op p e r u s, van
Vi g ii u s, van D am h ou d e r niet alleen, maar ook van
pedante en vervelende Duitsche rijkskanseliers . 1k mag bier
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wel met een woord zeggen, dat wij veel meer van onze
gesehiedenis weten dan zij : dat zelfs de Hooge raad van
Mechelen en de Geheime raad historische antecedenten
ignoreerden of miskenden, die echter onmiskenbaar en
onwederlegbaar waren. Dergelij ke on dervindingen hebben
mij mijns ondanks op de studie van charterboeken terug
geworpen en
ik moet het wel zeggen ---- zelfs meermalen
aan de uitspraken van K 1 u i t, die Been auder refit aanneemt dan het jus constitutum van het Bourgondische hof
of ten minste de ultra-autocratische voorschriften van
Philips a Leydis, doers twijfelen .
UH.G. is meester in de regten en de Minister brilleert
er in ; maar ik moet betuigen dat ik meermalen, zoo niet
aan de moraliteit van het refit, dan toch aan de toepassing
van het regtsbegrip ter juiste beoordeeling van de wereldgebeurtenissen heb getwijfeld . Ik zal met een voorbeeld
nit miju onderwerp gegrepen mijne meeniug ophelderen .
De vrede vau Aug sbur • wordt in 1555 gesloten en belooft
den Protestanten zekere godsdienst- en gewetensvrijheid .
In 1563 verschijnt een Jan.uarij-edict van K a r e 1 I K in
Frankrijk, dat denzelfden in het Fransche rijk de kleinere
helft van het geineengoed en de gemeen.e vrijheden der
natie toestaat . Verdraag zaamheid is dus als een erkend
beginsel in de Europesche staatsstelsels ingetreden . `,'6Tat
gebeurt P onze, ik zeg niet Protestanten maar liberalen,
vragen dezelfde vrijheid . P h i l i p s weigert die halstarr ig :
de anderen klagen over verongelijkiug . Te onregt, zegt
K I u it ; want het traktaat van 1548 had de Nederlanden
van alle leers- en reg tsverwantschap met het Duitsche rij k
los gemaakt . A plus forte raison hadden zij niets met
Frankrijk to makers, waaraan Karel V, ten gevolge zijuer gelukkig e oorlog en met F r a u s den I, Doornik, Artois en alle
souverainiteit over Vlaanderen en Henegouwen had ontrukt .
Ik kan K 1 nit met geene mogelijkheid betwisten, dat hetgeen
in Duitschland en Frankrijk als regtsbeginsel geproclameerd
was, niet geldig was voor de Nederlanden., en dat de Nederlanders, die ter bereiking van burs doel naar den Rijksdag
liepenn of met de Franschen heulden en hunne zendelingen
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is er jets non scriptum sed natum ad quod non institute
sed imbuti sumus 1), dat ons leert dat wanneer een beginsel,
dat in de behoeften orizer natuur gegrond is, waarvau hot
niet voldoen op eerie zekere trap van ontwikkeling de verkorting onzer vermogens en daarmede onzer regten is, bij
aanverwante stammen, op dezelfde hoogte van ontwikkeling
staande als wij, wier geschiedenis in zekere opzigten de
ouze is, wordt erkend en geproclameerd en aan ons geweigerd, wj reden tot kiagen hebben en dat wij eerie
regeering, die ons die voorregten onthoudt, to beschouwen
hebben als eerie regering, die kwalijk aan hare verhevene
roeping beautwoordt . In specie nioest dat misnoegen to
sterker zijn bij eerie natie, die voor een gedeelte aan Duitschland, voor een gedeelte aan Frankrijk had behoord, die
daarvan afgescheurd was door de arbitraire beslissing zijns
souvereins : eerie natie, die uit verschillende elementen bestond en voor wee hot centraliseren, zoo als K a r e 1 V hot
invoerde, jets nieuws was, dat niet geschieden kon zonder
verkrachten van individuole regten en privilegion .
Zoo aan de eerie zijde hot afscheiden onzer Provincion
van alle verwan±schap met Duitschland en Frankrijk, die
ook uitsloot van de voorregten, welke die rijken genooten,
ter andere zijde (strekte) de innige vereeniging, waarin K are 1
onze gewesten underling zocht to brengen, om verwachtingen
en behoeften op to wekken, die zonder dat zich niet zoo of
niet zoo stork zouden hebben uitgedrukt . Dat de vrijheid
van Holland en Zeelaird net bijzonder grout was, goof ik
K 1 u it gaarne toe ; maar Braband bezat zeer uitgestrekte
voorregten : Vrieslaud behoorde den keizer alleen titulo
oneroso : in Vlaanderen was de onderworpenheid nieuw, de
vrijheid oud, die vrijheid way ; daar in den letterlijken zin
des woords geconfisqueerd geworden : Gelderland en Doornik
hadden hunne constitution in de verdragen, waarbij zij aan
1) Niet beschreven, inaar ons ingesehapen, waartoe wij niet opgeleid, maar dat wij geheel in ons hebben opgenomen . (Cic . pr. Milone
IV § 10 .)
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den nieuwen heerscher waren overgegaan . Nu stel ik mij
voor dat bij eene centralisatie, zoo als K are 1 V die voorhad, de minst bevoorregten natuurlijk moesten verlangen
op denn voet der meest bevoorregten to staan . Of het refit
was of niet, vraag ik voor ditmaal (niet) ; maar dit is zeker,
dat onze ouden het zoo begrepen . Het Brabandsche refit
was de grond der eischen, die Holland en Zeeland na
hunnen opstand bij de onderhandelingen van Breda en later
deden. ; het Brabandsche refit was de lens, waaronder zich
alle provincien vereenigden, toen zij eenstemmig in 1576
van den koning afvielen,
dock daarover wel eens nader .
K1uit
want K 1 u i t is de Minotaurus, welke mij in
het labyrinth onzer geschiedenis aan den uitgang van elk
slingerlaantj e schijnt to staan
heeft een boek geschreven
over het refit der Nederlanders om Phil i p s of to zweren .
Juister had hij misschien gesproken over het refit der
Hollanders en Zeeuwen
maar dit laatste zij aan g enomen
als zijne bedoeling . De slotsom van dit boek (is), dat alle
gronden voor die daad aangevoerd : vervolging der Hervormden, schending van privilegien enz . enz ., die met
regten s verdedig en kunnen ; dat de eenige aannemelij ke
regtsgrond het jus inculpatae tutelae is . Te refit heeft
toen ter tijd reeds P i e t e r P a u 1 u s g ezegd, dat op het
oogenblik der afzwering het geval van noodweer niet meer
bestond . Ik zou nog vender willen gaan en met de stukken
bewij zen : dat de oorlog teg en Span j e aangevangen is voordat het geval van noodweer bestond ; dat het opvatten
der wapenen door Will e m I in 1568 eene voortzetting
was van den opstand van 1566 ; dat onder de verschillende
voorwendselen voor dien inval geene enkele geldig is ; dat
zijne magtiging ontleend was aann het drijven eener partij
van uitgewekenen en misnoegden ; dat later Will e m I
den oorlog niet voerde alleen als stadhouder van Holland
en Zeeland -- in welke betrekking de verontschuldiging
maar
van regtvaardige noodweer had kunnen gelden
ook als persoonlij ke vij and der Spanj aarden, voor eig ene
rekening en als hoofd alley ontevredenen, zelfs in de getrouw geblevene gewesten ; dat de afval van Spanje lang
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voor 1581 zijn streven en 1) dat z.ijner vertrouwdste medestanders geweest is, en dat die zeker luider en vroeg er
zou zijn geproclameerd, ware de kortstondige vereeniging
met de Brabandsche gewesten ten gevolge hunner onverwachte opstand in 1576 niet tusschenbeide gekomen .
Het resultant van dat alles is, dat dus ook de regtsgrond
voor onze onafhankelijkheid (waartoe K 1 u i t) zijne toevlugt
genomenn had, in duigen valt en dat wij wanhoopen moeten
iets ten voordeele van ons volksbestaann to zeggen, wanneer
het geschreven regt de eenig e maatstaf van onze beoordeeling blijven moef .
Maar ik verg eet, iooggeleerde Ieer ! dat mijn brief
in geene verhandeling mag ontaarden ; ik liet mij onwillekeurig medeslepen om to redeneren : gij zult er ten minste
dit uit zien, dat ik mijne specialiteit niet zoo speciaal
behandel of ik doe een uitstap op hetgeen het feit, waarmede ik mij bezig houde, voorafgaat, omgeeft en volgt.
1k durf van mij zelven verzekeren, dat ik die dingen even
vlijtig in de bijzonderheden enn naar de bronnen bestudere
als de zaak zelve, T o N ~v 7ra pE p yov 43/oil w y 2) . Geve de hemel
dat het volgende vers niet evenzeer op mij toepasselijk worde !
Tevens diem al het gewaauwel, waarmede ik u welligt
verveeld heb, tot inleiding voor de task, die ik mijzelven
heb voorgeschreven. Mijne Cartons moeten to eeniger tijde
in de wereld en ik heb er stukken en brokken voor
verzameld, zonder mij voorshands om de eenheid van doel
to bekommeren : liefst zonder mij voor to stellen welk
resultant ik voor mijne studien zou verlangen . Mijn reeds
uitgegeven Add zou ik dan omwerken en de Tetralogie,
zoo als ik u die voorstelde, voltooijen . 1k heb buitendien
noten verzameld voor eene beschouwin g der staatkunde van.
4

1) Het handschrift voegt hier in : van.
2) Toespeling op de beide versregels van A g a t h o bij A t h e n a e u s
V p. 185E
To
To

pr~v napEpyov 43/oil cvs
? . r~'pyov Ws oTo p2pyov EXTovovfcE&a .

d .i, wij houden de bijzaak voor de hoofdzaak en behandelen de hoofdzaak
alsof het eene bijzaak ware .
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G ran v e lie, hoofdzakelijk gerigt tegen de apologies van
die beroemde persoon, zoo als zij algemeen aan de orde
van den dag zijn . Ik wensch geenszins van hem een
wreedaard of een dweepzieken priester to makes ; ik hob
alleen met den staatsman to does, en dan bedoelt mijn
betoog aan to wijzen, dat hij de navolger en voortzetter
van de staatkunde van K are 1 V was, dat de stelselmatige
doorzetting van dit stelsel eene grove font was na den
vrede van Augsburg en van Cateau Cambresis, onder een
vorst die noch hot talent noch de slag t van K are 1 V
bezat ; dat zijne binnenlandsche politiek wel van geleerdheid en handigheid getuigde, smear niet van hot doorzigt
dat men hem . toeschrijft, en dat de bewijzen voor hot laatste
bewares ontleend worden nit eigene verklaringen van G r a nv e 11 e, waarbij (hij) apres coup maatregelen afkeurde, die
een ongelukkigen uitslag hadden gehad en waartoe hij ondertusschen to zijn en tijde zeif de hand had geleend ; dat
zijne buitenlandsche politiek eindebjk strekken moest om
Spanj e bij de naburen gehaat to makes en den misnoegden
bij dezen toevlugt en ondersteuning moest bezorgen .
II. Over den invloed van Mach i a v e iii op hot Nederlandsch e staatsbestuur onder M a r g a r e t h a en zijn gezag
bij de hoofden der twistende partijen . Aan Will e m I
wordt namelijk reeds door S t r a d a verweten dat hij diens
boek El principe 1 ) onder zijn hoofdkussen had, en anderen
hebben voor en n.a hem hetzelfde gezegd . Van de andere
zijde kaatst men hetzelfde aan G r an v e 11 e, Margaret h a
en Philips toe . Mijn onderzoek gaat alleen van of iciele
brieven, instruction en memories uit ; Want hot is ongeloofelijk, hoe dikwijls hot boek of regale daaruit door beide
partijen worden aangehaald . Zoo ik er gelegenheid voor
vind, zou ik datzelfde onderzoek willen uitbreiden om to
spreken over den invloed, die de schriften van B o din,
Lang u e t en H o t o m a n op de staatsregtelij ke begrippen
in one vaderland hebben gehad.
III . Onderzoek near
1) Tie 1 e veranderde in zijn afdruk van een deal van dezen brief
Il principe, - natuurlijk juist, maar er staat duidelijk : El principe, wet
mij voor de beoordeeling van den briefschrijver van eenig belang schijnt .

de vraag, waarom j uist in die deelen van het noorden van
Frankrijk en Vlaanderen, waar thans de hechting aan het
katholicisme het onwankelbaarste is, de eerste en hevigste
bewegingen der Hervorming zich hebben vertoond? Die
vraag vindt zijne oplossing in ecu ander onderzoek : over
den oorsprong en de geschiedenis der Doopsgezinden en
Wederdoopers in de Zuidelijke :Nederlanden en hunne verwantschap met de Hervormden . 1k geloof, dat onderwerp
cii oogpunt tamelijk nieuw zijn 1), omdat men ten onzent bij
de behandelung der geschiedenis van dit oud en nitgebreid
kerkligchaarn to veel de oogen uaar onze noordoostelijke
provincien heeft gewend . Van mijn standpunt geraak ik
eer in het schuitje van H a l b e r t s m a dan in dat van
prof. M u 11 e r 2) . 1k weet over dit punt nit archieven heel
veel. - IV. Over Gill e s d e 01 crc q en den invloed der
consistorien op de omwenteling van 1566 . Gill e s d e
01 e r c q is eene persoon, die tot dusverre in onze geschiedenis
uaauwelijks genoemd is, maar op wien alle latere onderzoekingen, zoo mijne eigene als die van anderen, als eene
der werkzaamste, magtigste en bekwaamste agenten der
omwentelung wijzen . Misschien was hij de opsteller van,
zeker de vertrouwde raadsman bij het verbond der Edelen ;
zeker was hij het hoofd van het verbond der Kooplieden,
waarvan ik in mijn vorig rapport het officieel document
heb inedegedeeld 3). Jammer dat ik tot op heden hem niet
tot het einde zijns levees volgen kan . In 1569 zit hij in
de gevangenis van den keurvorst van Maintz en dan verdwijnt hij uit mijue oogen . Dc consistorien, waarbij (hij)
doorgaaris woordvoeder en raddraaijer was, moeten meer
gekend worden als het eigentlijke mid delpunt van het ver1)
2)

In het handgchrjft staat : is .
J . H . Ha I b e r t sm a gaf in 1843 uit : De Doopsgezinden en hunne
herkomst . Prof. S . M u11 e r leverde van dit boek eene zeer ongunstige
recensie in de Vaderlandsche letteroefeningen van Nov . en Dec . 1843, Jan .
en Febr. 1844 . (Vgl, ook : Bo e k e en 0 r a m e r, Twee brieven ter toelichting en toetsing der sc/zets van J . H. Halbertsma . Amsterdam 1844 .)
3) Nam, in ziju hiervoor vermeld rapport aan den Minister van
Binneniandsche Zaken van 1847 . (Herdrukt : Studien en schetsen . IV.
Zie aid . p . 48 noot)
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zet tegen Spanj e, als de steun van voortdurenden tog enstand, als de ware aanvoerders van den gewapenden opstand .
Ik weet omtrent doze heel veel uit de justiflcatien der
steden . In Holland, bepaaldelijk to Amsterdam, moot ook
nog wel jets to vinden zijn . Maar ik krijg bet zeker met
G r o e n aan de stok, die maar niet wil toegeven dat bet
Calvinismus nit zijnen card democratisch is .
V. Over
bet verbond der Edelen . Ik zou daarvoor bet gedeelte van
mijne recensie van V a n H all en G r o e n willen omwerken,,
waarin ik over de betrekking van Prins Will e m tot do
eedgenooten (heb) gesproken . De behandeling van dit onderwerp is vooral noodig, omdat bet work van T e W a t e r
even eenzijdig is als onvolledig in plan en bewerking. Mijn
stuk moot eon doorgaande kritiek worden van dien arbeid,
welke helaa s bij ons publiek, zelfs bij de geleerden, eon
onverdiend gezag heeft . Ik heb bovendien vole onuitgegeven stukken als bijlagen aan den mann to brengen .
VI. Ik zou dan welligt nog eons aan hot omwerken van
Andries Bourlette en mijne Tiende penning gaan, en in Holland zijnde eons nagaan, wat er daar over die zaak is to
troop geweest, waartoe mij bier de gelegenheid ontbrak .
Eindelijk zou ik gaarne onder die Cartons eene historic
literaria opneInen van de vlugschriften, memorien, paskwillen nit den tijd van Margaretha van Parma en
A 1 v a, zoowel nit eon geschied- a,ls letterkundig oogpunt .
UH.G, zal zegg en, dat dit trader flog al uitg ebreid is ;
maar als gij mijn rapport, dat ik aanstaande week zenden
zal, eons inziet, zult gij zien dat de meeste materialen voor
die onderwerpen voor de hand zijn, on ik kan er bijvoegen
dat de bewerking van enkele gedeelten reeds begonnen is .
Ik ga tot jets anders over ; want ik boor n dunkt mij
vrag en, waar mijne gesehiedenis der Inquisitie blij ft, die ik
laatst onder handen had . Hot is eon lang verhaal en ik
vreds reeds al to zeer uw geduld to hebben vermoeid .
Laat hot u eons om bet even zijn, hoe ik er aan
kwam . Maar voor eon groot jaar had ik jets 1) na to kijken
1,)

In bet handschrift staat : niets .
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over eenn enkel, een klein feit van het jaar 1577 . 1k keek
daarvoor her de archieven na en ik vond veel, dat mij
onbekend was en ik ook bij anderen niet geboekt vond . De
onderhandelingen met D o n J a n hebben dit eigenaardig(e),
dat de hitte der hartstogten ietwat bekoeld was : dat men
politiseerde en reflecteerde over hetgeen vroeger met
hartstogt gedreven of in de verbijstering van den krijg
gedaan was . Mien gaf zich zelven en anderen rekensehap
van zijne grieven, van zijne verlangens, van zijne bedoeling en . 1k voor mij houd van nature niets van den oorlog
ik ben bijna een man van het vredecongres . 1k vond er
genoegen in, de diplomatische siuipgangen dier tijden na
to gaan, liever dan mij in het gedruisch van oproeren,
slag en en stadsplunderingen to begeven . Zoo kwam de gedachte bij mij op eens naar de bronnen de geschiedenis
van de onderhandelingen met Don. J a n (d.i . de pacificatie
van Gend, de unie van Brussel, den vrede van Marche) tot
de uitbarsting van den nieuwen oorlog na to gaan : de
g eschiedeu is in het kort van den g e z a m e n l ij k e n opstand
der Nederlanden . Voor mijne inleiding had ik al spoedig
noodi ' vroeger en hooger op to klim.men : ik bestudeerde
this de geschiedenis van de vredehandeling van Breda in
in 1575 . 1k heb daarvoor twee lijvige folianten met manuscript-stukken over de onderhandelingen van Breda doorplozen . 1k begon mijne inleiding, en thans stootte ik juist
op die beschouwingen van K 1 u i t, waarover ik hierboven
sprak . 1k werkte op mijne wijze miju gevoelen uit over
de beweeg redenen van on zen opstand en de redenen, die
daarvoor door d e daarin betrokkenen aangenomen of voorgewend werden . (En passant, ik maakte hier kennis met
een Nederlandschen publicist, die zoowel uit een wetenschappelijk als letterkundig oogpunt wel eene monographic
verdiende : jonkheer J u n i u s d e J o n g e, gouverneur van
Veere : ik zou er bijna toe kunnen komen, hem nog boven
Marnix van St . Aldegonde to stellen.) Onder die redenen
behoorde ook de Spaa.nsche inquisitie . Die Spaan.sche inquisitie nu werd door partijen dan geloochend dan vergoelijkt,
dan afgeschaft dan gewij zigd . Prof. B o r g n e t kwam er

-- 462
onlangs inn zijn uitmuntend work Philippe II et les PaysBas voor nit, dat hij niet moist, hoe op dat punt de vork in
de steel zat. Ik ging aan hot work, geholpen door eon
groot manuscript-register met meestal onuitgegevene stukken daartoe betrekkelijk, en ik vond dat werkelijk vroegere
schrijvers op vole punters den bal missloegen en dat de
tijdgenooten zelve moedwillig de feiten hadden gealtereerd .
om mij nader to verklaren, diene hot volgeude . Men
onderscheidt gewoonlijk drie soorten van Inquisitie : de
Bisschoppelijke, do Pauselijke, de Spaansche . De eigentlijke Spaansche was die, waartegen do volkskreet opging
hot hof ontkende die ooit bedoeld to hebben, en in zijne
officiele oppositie berustte Prins W ill e m bij dat desaveu
om zich tegen de Pauselijke to keeren .. Intusschen had
hot yolk goede reuk gehad. Schoon eigentlijk gezegde
Spaansche Inquisitie nimmer in ons land ingevoerd is, was
hot toch zeker de bedoeling van K a r e 1 v, die in to voeren
of, kon hij dat niet, daarvoor eon equivalent to vin den .
Men zou eene vierde snort moeten aannemen : de Keizerlijke
Inquisitie, die zeker near de Spaansche Inquisitie meer
zweemde den near eene der beide anderen . Immers die
Pauselijke Inquisitie was zeer beperkt door de instruction
des Keizers, en hot hoofd der Kerk is meer de handlanger
van dozen denn de persoon, van wien hot ketteronderzoek
uitgaat . A.ndere vraag : in den tijd der onlusten beweerden
de Brabanders, dat er in hun land nimmer inquisitie (d . i .
Pauselijke) had bestaan . De read van Brabant leverde zijne
memorie in ; de Geheime read adviseerde daarop ; men begreep dat do Brabanders gelijk hadden en besliste diensvolgens . Intusschen was de waarheid met de onbeschaamdste moedwil verdonkerd . De stukken liggen dear om to
bewij zen, dat onder de ij zeren regering van K a r e 1 V die
inquisitie ook wel degelijk in Braband was g eoefend geworden . Ik kwam nog tot eon ander resultant . Bij hot
onderzoek near de nerd on working der verschillende inquisition beyond ik, dat de Pauselijke, waartegen W i 11 e m I
en anderen met hem hot luidste hunne stem verhieven,
verreweg de zachtmoedigste en meest geregelde was . Wij
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lijden niet minder dan En .geland onder de No-popery-cry .
Zoodra wij een Pauselijken mijter in het verschiet zien,
meenen wij de zeven hoornen van het Beest to ontwaren .
ik zonder de heeren K i s t
Onze kerkhistorieschrij vers
en Roy a a r d s niet nit
zouden vorsten of bisschoppen
laten hangen, branden en verdrinken, mite slechts geene
Ik ben to goed
Pauselijke breve tusschen beide kwam .
Protestant om ooit verdediger der Pauselijke hierarchic to
worden ; maar ik moet erkennen, dat moraliteit en humaniteit dikwerf op hunne zijde zijn geweest . Een kettergerigt,
een gewetensonderzoek is voor mij het aanstootelijkste wat
er zijn kan ; dock ik moet erkennen, dat de Pausen die
zaken georganiseerd hebben . Ik zeg niet, dat een georganiseerd kwaad verschoonlijk werd ; maar ik zeg, dat het
organiseren zelf jets goeds is, en ik moet erkennen, dat
de Pausen dit ten opzigte der Iuquisitie gedaan hebben .
Zoozeer ik de inmenging van Rome of keur in de wereldlijke aangelegenheden der Europesche staten, zoo openhartig moet ik erkennen, dat die inmenging doorgaans in
het voordeel van het regt, van de menschelijkheid, van
zonder L a m e n n a i s na to schrijven
van de vrijheid
geweest is . Op het onderhavige punt der Inquisitie ging
het mij evenzoo . De som der door de Inquisiteurs veroordeelden is niet grooter dan de som der slagtoffers, door
keizerlijke plakkaten en door landsregtbanken ten brandstapel of ter galg gedoemd : zij zou nog minder geweest
zijn, indien de Pauselijke Inquisiteurs geene uitgebreider
on bepaalder volmagt van den Keizer hadden ontvangen .
Zoo ik verder in de geschiedenis opklim en vraag of de
Bisschoppelijke Inquisitie, die onze revolutionnairen destijds toestonden, gematigder was dan de Pauselijke, dan
moet ik met de stukken in de hand antwoorden : neen !
Bij de eerste gelegenheid dat zich de bisschoppelij ke inkwisitie krachtig werkzaam in one land vertoont, is het ondanks
den Paus (Hon or i u s III) dat zij tot uitersten komt ; het
is de aartsbisschop van Reims, de koning van Frankrijk,
de graaf van Vlaanderen, die den Pans de uiterste maatreg elen afdwin g en . En dit is een geval, dat van het jaar
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1180 doorloopt tot op de regering van. K a r el v. In oude
tijden verontschuldigden de bisschoppen zich, wanneer
ketters ten vure gedoemd of wredelijk vermoord werden,
daarmede, dat het yolk door eeneu ijver Gods (zelo Dei)
ontbrand was . Men late hunne verontschuldiging gelden
maar dan geldt zij ook voor den bisschop alley bisschoppen,
en de tegenwerping is misplaatst, waarom zij niet het
ketterdooden, de ketter- en de hexenprocessen hebben
gestuit ? Zij hadden evenzeer tegen zich overstaan eerie
menigte en eerie reeks van bisschoppen, die zich achter
hunnen „zelus Dei" verscholen . Zij waren zelve kinderen
van hunnen tijd, en deelaen daarvau de vooroordeelen of
moesten zich daaraan onderwerpen . Het was reeds veel,
dat zij de ongeregelde regtspleging organiseerden, en organiseerden doorgaans in clementiorem partem . Wat ik hierover beredeneer, is zoowat schering en inslag van hetgeen
ik u to Leiden zijnde voor de maand Mei of Junij beloofde
eerie inleiding of eerste hoofdstuk van mijne Gesclcied enis
der Inkwisitie in de Nederlanden voor de ti den van keizer
Karel V. Die inleiding zal mij misschien kwalij k worden
genomen ; maar de waarheid is mij liever dan de populariteit
bij Domino's .
En flu over 't goon mijn eerste plan was, of liever over
hetgeen men hot eerst van mij verwacht : de uitgave der
officiele correspondentie van M a r g a r e t h a v a n P a r m a
met Philips II. Ik hob die uit hot archief van Weenen
geput ; maar toen ik daar den toegang verkreeg, had ik
eon ander plan in hot hoofd dan ik sedert heb opg evat .
Ik meende toen, dat hot voldoende was de geschiedenis
onzer Beroerten met den val van G ran v e 11 e to beginners .
Ik ving dus mijne copiers met hot jaar 1563 aan . Diepere
studio heeft mij tot de overtuiging (gebracht), dat ik hooger
moest opklimmen, ten m instep tot 1559, waarop Philips I I
van de Nederlanden afscheid nam . Dit is to noodzakelij key,
omdat G a c h a r d daarmede de uitgave zijner Correspondance secrete volgens de arehiven van Simaneas begonnen
is en dat mijne Correspondance o cielle daarvan de teg en-
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de komst van Al v a zijn mijne copier in de beste orde,
en ik heb ze zelfs met bijlage(n) verrijkt, om de bijzonderheden, in de correspondance ter loops aangestipt, vooral
de betrekkirigen van Nederland met het buitenland, op to
helderen . Maar 1559 tot 1562 ontbreekt mij . Het is niet
veel : ware ik vier weeken to Weenen - niet meer maar
ook niet minder - het ware alles geanalyseerd of gekopieerd . Daartoe echter ontbreken mij de middelen ; thans is
het minder dan ooit (de tijd om) daarom aan to komen ;
ik moet dus in Holland zjnde eene gelegenheid afwachten
om dat, hetzij zelf hetzij door anderen, to doer .
De brief is waarlijk lang en vervelend genoeg, en
TJII .G. moet schrikken, wanneer zij bovenstaande streepjes
ziet . Vergeef mij echter mijue praatzucht : het geldt ditmaal de betrekking, waarvoor gij mj bestemt .
Geraak ik eenmaal aan het archief, dan moet ik vrij
heid hebben daar revolutie to maker . Voor eenigen tijd.d
heeft S cli 0 t e 1 een brief aan D e W all geschreven 2)
volgeus welke daar alles is pour le mieux daps le meilleur
des mondes . 1k heb Weenen en Brussel gezien ; ik onderschrijf die uitspraak niet . Door eene zekere intimiteit met
G a c h a r d lieb ik een zeker inzigt in zijne wijze van
administreren gekregen : hoe laag ik hem, order ors, als
geleerde schat, als directeur van archiven staat hij veel
hooger dan . . . . maar nomina sunt odiosa 3). Hij heeft de
onmiskenbare verdienste van het uitgebreide Brusselsche
archief dus to hebben gerangschikt, dat het waarlijk een
bureau de consultation voor geheel Europa is geworden .
Dagelijks vindt gj er drie of vier bezoekers ; gedurig nemen
de verschillende ministeriele departementen tot zijne in1) Vgl, hiervoor p . 258 .
Brief van G. D . J. Schotel aan J, de Wal over 's Rijks archief
Ce 's Hage . ('s Gravenhage 1850 .)
3) Dat B a k h u i z e n van den Brink hier den toenmaligen Neder
landsehenn rijksarohivaris Jhr . Mr . J . 0 . d e Jon g e bedoelt, blijkt echter
nit het vervog van den brief duidelijk .
2)

466 lichtingen de toevlugt . Welk voordeel dit aan het binnenlandsch beheer van Belgie oplevert, kan ik niet waardeeren ;
maar wel kan ik verzekeren, dat de studie der nationals
geschiedenis in Belgie veel aann die openbaarheid en toegankelijkheid der archiven to danken heeft : dat geen
schrijver over een gewigtig punt der geschiedenis alhier
zou durven sehrijven, zonder ten minste voor to geven, dat
hij de archiven geraadpleegd had . Op zeer wei nige schrij vers
na ben ik juist niet met die Belgische produkten ingenomen ; alle Belgen missen de wetenschappelijke opleiding
en methods, die wij genoten hebben ; maar zij zullen er
wel komen, al is het langs eenen anderen weg dan wij . Als
ik nareken, hoeveel knappe 1ui er sedert vijftig jaren aan
onze historie hebben gewerkt, hoe wetenschappelijk zij
zelve gevormd waren en hoe wetenschappelijk zij to werk
gingen, dan most ik vragen : hoeveel meer zouden zij hebben
geleverd, wanneer de openbare depots voor hen hadden
+opengestaan . Opengestaan ? UH .G. legge m ij een s bij gelegenheid 1) de geschiedenis onzer decadence op het punt
van historieschrijven ult . Toen K 1 u i t met zijn stelsel
voor den dag kwam
ik spreek niet van hemzelven en
zijne voortreffelij ke Historic comitatus
werd er g eene
dissertatie bijna onder hem verdedigd, of zij had copien
nit de Hollandsche leen- en rekenkamer tot belangrijke
bijiagen. K 1 u i t was voorzeker niet in de gratis van het
gouvernement, dat toen volgde ; maar de Bataafsche republiek gaf aan v a n W ij n de specials missie de archiven
voor de kennis onzer geschiedenis dienstbaar to makers 2) .
Wat heeft hij gedaan ? Het archief verrijken
ik erken
het -- en voor zich zelven exploiteren .
Sedert komt de
kwestie van den Landshistorieschrijver 3) . Die post wordt
afgeschaft, teregt en plaudentibu s bonis omnibus ; maar
tevens wordt, alsof men er nooit vroeger aan gedacht had,
1)
2)

Het handsehrift herhaalt hier : uit.
vgl . Hub r e c h t, De Onderwi swetten in Nederland,
Wetenschap en Kunst . II p . 28 (1802) .
3) Zie aid . II p . 31 (1826).

5e afd .
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Belgie, wat hebben wij gedaan
Belgie heeft geen anderen grondsiag dan wij voor de
administratie en de exploitatie zijner archives : het Koninklijk
besluit van 18291). Maar Ga c h a r ci, het is zijne verdienste,
heeft het au srieux genomen . De organisatie der archiven
ten algemeenen nutte heeft misschien zijdelings bijgedragen
tot het verlevendigen van de studie der nationals geschiedenis, tot de uitgaven, mildelijk door het Belgisch gouvernement toegestaan aan de Commission d'histoire, tot het
aanschaffen van een bibliotheek der archiveii, tot - Het
is van zooveel belang, dat ik er eene nieuwe regel voor
overheb .
Men heeft voor twee j aren een Bureau de paleographic
opgerigt . Alle de docuinenten, die de Commission d'histoire
of de Academic in het licht zendt, worden daar geredigeerd . Oude stukken, die door de Belgische historici gebruikt worden, ondergaan daar hunne verificatie . Misschien
is het een luxe, op zich zelve beschouwd ; maar het is het
niet in specie, omdat aan het hoofd dier instelling een
allerknapst en allerwerkzaarnst man staat, de heer Ga c h e t,
een Franschman uit Rijssel 2) . Wat de Commission d'histoire
goed uitvoert en good uitvoeren zal, mag wel aan zijue
medewerking worden toegeschreven .
Van de andere zijde is het ongelooflijk, hoe gunstig
die openbaarheid der archiven op den staat dier archiven
zelve terugwerkt . Men heeft to Brussel zijne pedanterie,
zooals bij elks 3) openbare instelling ; maar men vertoont
die ten minste niet, wanneer Franschen, Duitschers, Hollanders, zelfs Poolen en Hongaren hier ophelderingen
komen vragen . Men opent hen de algemeene schatkamer,
en daardoor leer men eerst de intrinsique waarde van
ieder stuk waarderen . 1k geloof van mijzelven -- en ik
geloof, dat Ga chard gaarne die verzekering zal onder1) Aid . II p . 77 (4 Augustus 1829) .
2) Zie over E . L . J . B . G a c h e t het artikel van B a k h u i z e n van
den Brink in : Studies en schetsen . 1V p . 298 .
3) Het handschrift heeft : enkele.
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schrijven
dat ik in dit opzigt, gedurende mijn vierjarig
verblijf, van groot nut voor bet Belgische archief geweest
ben ; niennand heeft er mij voor to bedanken . Ik daarentegen blijf oneindigen dank schuldig aan de Belgische
hospitaliteit . Wat zij geprofiteerd hebben, niet van mij
dat is onbeduidend
maar van Rank e, van L a n z, van
Bethm an, van Leon de Laborde, van Mignet, van
L e 1 ewe 1, dat hebben zij aan hunzelvenn en bun liberaal
systeem to danken .
Ik kan den brief van S c h o t e 1 aan D e W a 1 niet
anders beschouwen dan als hetgeen men bier eene reclame
pleegt to noemen . Het scheelt, g eloof ik, minder aan onze
schrij vers dan aan bet archief zelf, dat zij geen kennis
gemaakt hebben . Nadat K 1 u i t zoozeer tot de studie der
diplomatiek had aangeprikkeld, nadat bet besluit der
Bataafsche republiek gepubliceerd, nadat dat door Koning
Will e m I hernieuwd en bevestigd was, sta ik verbaasd,
niet over de schrij vers en schrij vertj es die bet archief volgens de lijst van S c hot e 1 hebben geraadpleegd, maar over
degeenen, die er aan ontbreken . Van de ouderen vind ik
er niet Meyer, Tydeman, Van. Spaen, Ypey .
S c h e 1 t e m a bezocht bet archief voor zijn Rusland en de
Nederlanden, waarom niet voor zijn &aatl undig Nederland 2
V a n K a m p e n bezocht bet voor zijne biografie van W i 11 e m L o d e w ij k ; waarom niet voor zijne Nederlanders
buiten Europa 2 onder de nieuwere bezoekers ontbreken
mij Groen, Bosscha, Lulofs, Nij hoff, Arend en
hoevele anderen niet ?
Waaraan dit toe to schrijven P Voor een gedeel .te aann
de onbekendheid van ons archief . En die onbekendheid
waaraan P Voor een gedeelte aan de administratie. Het
personeel is ten eerste to gering 1) . Het Belgische bureau telt
buiten den archivists general zeven employs . Het Haagsche bezit alleen den Com .mis-archivist of Chartermeester
D e Z w a a n en een klerk, die geen enkel afschrift op bet
1) De rijksarchivaris zelf daeht daarover anders, blijkens zijn rapport
aan den Minister, vermeld bij : Hub r e c h t, 1. c . II p . 134 .

oogenblik bezorg en lean, omdat hij aan de Leering ziek ligt .
De bezoeker vindt dus in de twaalf holle zalen van bet
Binnenhof niemand dan den gedienstigen beer De Z w a an .
Niemand, die met dien man in aanraking geweest is, heeft
zich over hem to beklagen . Hij is de vriendelijkheid, de
voorkomendheid, de bescheidenheid zelve . Hij is de levende
klapper van al, wat inn zijn depot voorhanden is ; maar hij
is niet meer dan een ij verige commies . Ooze Commies-chart e r m e e s t e r verstaat geen woord Latijn, en er is, wanneer
de beer D e Jon g e, zooals gewoonlijk, afwezig is, niemand
die dat gebrek suppleren kan . Een Bureau des archives
bestaat er niet ; D e Z w a a n wandelt in zijne eenzaamheid
van tien tot drie urea tusschen de perkamenten en de
registers road ; de vreemdeling wordt in een hokj e g eplakt
voor een tafel, waarop hij geen twee folianten naast elkander
leggen kan,
zonder vuur, maar niet zonder licht, want
gedurende de bepaalde uren staat de middagzon onophoudelijk op de zoogenaamde werkkamer .
Over de toegankelij kheid en de bruikbaarheid onzer
archiven bet volgende . De beer D e Z w a a n communiceert
niets zonder speciale autorisatie van den beer D e Jon g e
dann bet g eheim om papiermerken to onderscheiden, en
onuitwischbare inlet to fabriceren . Toen ik in de maand
September 1 .1 . bet archief bezocht, had ik vergelijkenderwij ze over niets to klagen . De beer D e J o n g e communiceerde mij wat ik vroeg, en de beer D e Z w a a n stood
met alle bereidwilligheid tot mijne dienst . Twee trekken
mag ik echter niet verzwijgen . Jufvrouw T o u s s a i n t
zocht bij bet archief bouwstofen voor Karen Leicester in de
Nederlanden. Ik heb bet uit de mood van den beer D e
Jon g e zelven, dat men door een evasief antwoord die
aanvrage ontdoken heeft ; ik moet er bijvoegen, dat de beer
D e Jon g e er naderhand berouw over gevoeld heeft . Hij
had met de romanschrijverij in bet algemeen niet veel op .
Pit staat flu aan hem : niemand kan hem bevelen char genoegen in to vinden ; maar bet is geene reden om bet depot,
dat hem toevertrouwd (is), voor bet onderzoek to sluiten .
Voor eenige maanden werd door de Belgische Commission
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d'histoire de heer G a c h e t naar Holland gezonden, bepaaldelijk met last de handschriften der Brabandsche kronijk
van D e D ij n t e r op de uaagsche bibliotheek voorhanden
to onderzoeken 1) . Zelf 2) bezig met een (zeer belangrijk) werk
over de tijdrekening der middeleeuwen, zocht hij zijn verblijf in ons land daartoe ten nutte to maken . Hij wenschte
onze middeleeuwsche chartes op het archief to zien . De
heer D e Jon g e is begonnen met hem of to schepen : hij
wilde, dat de aanvrage langs den diplomatieken weg zoo
worden gedaan enz . enz . Eindelijk na lang aanhouden
heeft hij een en ander to zien gekregen, maar is toch
eigentlijk met een kluitje in het net gestuurd . Over het
geheel is hij zeer ontevreden over de ontoegankelijkheid
onzer inrigtingen teruggekeerd en hij heeft 3) die ontevredenheid in zijn rapport lucht gegeven . Dat rapport, dat over
eenige dagen in het licht zal komen 4), is een zonderling
dementi voor de lofrede van S c h o t e l .
Het gewoone fin de non recevoir is in dit en andere
gevallen, dat b j de aanvrage niet bepaald genoeg aangewezen is, van welke stukken men de mededeeling verlangt .
Dit nu is een zeggen om uit het vol to springen . De
vreemde geleerde weet zelf niet aan to wijzen, wat hem in
een gesloten depot van dienst kan zijn . Slechts flu en dan
kept hij het een of ander bepaald stuk uit eene aanhaling .
Maar leg hem uw inventaris voor ; last hem daar behoorlijk geclasseerd vinden, wat tot zijn onderwerp betrekking
heeft, en gij zult hem zijn arbeid gemakkelijk en zijne nasporingen ongetwijfeld vruchtbaa.r maken . Ik weet niet, of
er goode inventarissen bestaan ; maar ik weet zeker, dat men
(ze) to 's Hage niet to zien krijgt . Te Weenen, to Hanover,
to Hessen Kassel heeft men hetzelfde stelsel . her to Brussel,
1) De kroniek van E d m. d e D y n t e r (Chronique des dots de
Brabant) is uitgegeven door P. F . X, d e R a m (Bruzelles, 1854 1860) .

2) Het handachrift heeft : Zelfs .
3) Het handschrift herhaalt hier : hij .
4) Zie het bedoelde rapport in de Compte rendu de la Comm . royale
d'histoire . 1851 II p . 6 . (Vgl . aid. p . 70, 78 : „Aub archives du royaume
lee facilites ne sont pas lea memes : le depot n'est pas public.")
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to IRijssel, to Dusseldorf heeft bet omgekeerde plaats, en
ik wenschte voor de eer van mijn land, dat ons IRijksarchief
meer op de laatst- dan op de eerstgenoemde geleek .
In Belgie en gedeeltelijk ook in Frankrijk (b.v. to
Amiens, to Douai, to Reims) houdt men zich met bet
openbaar makers der inventarissen bezig . Zoo zijn in twee
folio deelen bier de inventaris van de registers der Rekenkamer, en de inventaris van alle kaarten en plattegronden
in bet lieht geg even 1). Aan een inventaris van de registers
en liassen van den Geheimen raad zal men nog in dit of
in bet volgende j aar beg innen . Die inventarissen hebben
groot nut : zij werken mede orn den orde, waarin bet archief
gebragt is, in stand to houden ; zij makers bet verloren gaan
van stukken onmogelijk en strekken ten bewijze voor reclames bj mogelijke ontvreemding . Men leert zelf kennen wat
aan onze verzamelingen ontbreekt, en in Belgie zijn ten
gevolge flier inventarissen aan bet archief stukken teruggegeven geworden, die sedert j aren onder de familiepapieren
van particulieren berustten .
1k geloof flat, wat de lucidus ordo en de kennis zijner
schatten aangaat, de provincials archiven bet bet IRijksarchief afwinnen . N ij h o f f b .v. heeft voor Gelderland goed
gewerkt ; A s c h v an W ij c k schijnt voor Utrecht hetzelfde
to doers 2). Aan eene vereeniging van provincials- en gemeente-archiven met bet rijks-archief is voorzeker niet to
deuken ; maar bet ware wenschelijk, flat, zooals flit in
Frankrijk (Departement du Nord) bet geval is, op bet hoofdarchief de inveritarissen aanwezig waren van hetgeen zich
in de bijzondere archiven bevindt . Ook in Belgie zijn de
provincials archiven aan de controls van den generaal1) De inventaris van bet arohief der Etekenkamer verseheen in
1837-1851 (3 deelen), die van de kaarten en piattegronden in 1848 . De
inventaris van bet archief van den Conseil prive is niet verschenen .
2) B ak h u i z e n van den Brink vergist zich her . Jhr. Mr . A.
M . C, v a n A s oh v a n W ij c k, de uitgever van bet Archief voor Icerke'ijke en wergild lijice geschiedenis (Utrecht 1850-1853, 3 din .), heeft zich
met de inrichting van bet Utrechtsohe provinciaal archief, aan welka hoofd
Dr . P . J . V e r m e u l e n geplaatst was, nooit beziggehouden .
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archivist on derworpen . Men weet op die wij ze, waar to
vinden is hetgeen men zoekt ; men gaat het verdonkeren
en vernietigen van belangrijke stukken in de particuliere
verzamelingen to keer . Een paar voorbeelden, wat er in
Holland plaats heeft . Voor jaren heeft de heer R i ends m a,
commis van de Rekenkamer, op last van ik weet niet welken
Minister, het grootste getal der registers van de Rekenkamer vernield. Het is aan hem to danken, dat er nog
eenige fiend- enn cijnsboeken aan de algemeene verwoesting
onttrokken zijn . Wat er nog van rekeningen op het archief
zelf aanwezie is, weet ik niet : S c hot e 1 schijnt van eene
groote menigte to spreken ; maar ik weet wel, dat de heer
R i ends m a u als eene curiositeit het vernieling swerktuig
(een monsterachtige schaar) zien last, waarmede hij zijne
slagtoffers voor de papiermolen heeft toebereid .
Voorvoor
zijne
onderzoeking
en
leden jaar is 0'0011 a g h a n 1)
omtrent de geschiedenis van New-York n aar Amsterdam
getogen. Hij hoopte met regt aldaar de archiven der beroemde Admiraliteit to vinden enn dus inlichting voor de
togten van H u d s o n, van S t u y v e s a n d, van anderen . De
mann heeft gestaan, alsof hij door den grond zou zinken,
toen men hem durfde antwoorden, dat dit alles niet meer
aanwezig was . Ziet ge, dergelijke dingen worden onmogelijk,
wanneer de bijzondere archiven met het hoofd-archief in
verband worden gebragt en daardoor gecontroleerd . Indien
men er niet haastig bij is, zal hetzelfde het geval zijn met
de archiven der geregtshoven . Ik heb nii reeds hooren
zeggen, dat de belangrijkste processes, die van B a r n e v e 1 d
en van C o r n e 1 i s d e Wit t bij v ., reeds lang uit de archiven van het Hof van Holland verdwenen zijn . Doch de
Hoven van appel zijn in Belgie even terughoudend als bij
ons, en de wanorde is er misschien grooter . Van d e n
B erg h (L. P h . C, to Leiden) kan u daarvan eene geschiedenis vertellen. Hij heeft destijds aan den Minister
1) E, B . 0'C all a g h an, de schrijver der bekende History o f New
Netherland (1848), - The documentary history o f the state o f New York
(1849-1851), --- Documents relative to the colonial history of the state o
New-York, procured in Holland, England and France (1856 1858) .

473 --V a n Hall toegang tot de archiven van het Hof van appel
gevraagd voor eene geschiedenis van het Romeinsche regt
in de Nederlanden . V a n Hall stemde daarin toe, maar
hij had zonder den procureur-generaal gerekend, en de
vergunning aan V a n d e n B e r g(h) werd sedert onder een
onbeduidend voorwendsel ingetrokken . Prof. M oil heeft
eene dergelijke ondervinding gemaakt 1), en ik wapen mij
tegen mijne terugkomst tot eene nieuwe kamp . Voor de
geschiedenis der Inkwisitie heb ik volstrektelijk inzage
noodig van de papieren van het Hof van Holland .
UH.G, ziet nit mijn verhaal, hoeveel er aan ons archief
to doen is, eer het op de hoogte van het Belgische of van
dat van Rij ssel is . Ik heb een weinig ondervinding opgedaan, die mij casu quo to stade zal kunnen komen, en ik
zou, ware ik in eene officiele betrekking aan het archief
verbonden, wel lust en moed hebben de hervormingen to
ondernemen . Ik beveel mij daartoe aan de gunstige gedachtenis van u en van den Minister van Binnenlandsche
Zaken aan . Ik heb UH .G . zoo uitvoerig geschreven, omdat
gij het misschien oorbaar zoudt kunnen achten hem jets
van een en ander rnede to deelen . Thans keer ik tot
mijzelven en mijne naaste belangen terug .
Ik ontving gisteren uwe beide brieven, juist toen ik
zoo wat to midden van mijn derde halfvelletje was . Ik
dank u zeer voor de ijverige waarneming mijner zaken .
Met het huffs op de Heerengracht echter was ik maar half
tevreden . Een tuin is voor mij een sine qua non, niet uit
luxe, want ik verlang niet meer dan een flunk bleekveld .
Maar om den wille mijner lieve kinderen . Zij zijn beide
thane van een bloeijende gezondheid, die ik daaraan toeschrijve dat zij bijna altijd in de vrije lucht geleefd hebben .
Hen daarvan to berooven bij de verplaatsing in een vreemd
en niet zeer gezond klimaat, ware dunkt mij hun leven en
ontwikkeling in de waagschaal stellen . Daarom had ik zoo1) Gewis bij zijne studie over Angelus Merula (Amsterdam 1851),
wiens proces hij uitvoerig behandelde . Op p . 139 vermeldt M o 11, dat
„men" voor hem ,,in de archieven van het Hof van Holland gezocht
heeft, . . . . maar niet gevonden" heeft wat men zocht .
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veel met hot huffs aan Spanjaardsbrug op ; maar misschienn
stelt men steeds de prij s to hoog en is hot wat afgelegen .
net laatste zou vooral een bezwaar zijn, wanneer ik mijne
toevlugt nam tot hot geven van lessen . Wat de huurprij s
betreft, die maakt missehien minder versehil, wanneer men
de lagere regten, die ik to betalen heb, in aanmerking neme
en den vrijdom van stedelijke accijnsen . Overleg dat eons,
s.v.p. ; UELG, ziet daarin veel scherper dan ik . Bovendien
die wooning schij n t mij geene andere reparatie noodig to
hebben dan hot waken van eenn fiat in de muur op eene
der bovenkamers .
Uw tweede brief, dien ik een uur of vier later ontving, verheugde mij refit . .Hot huffs op de Hooigracht heeft
eene goede, namelijk een dubbelde tuin . Hot heeft ruimte
in overvloed ; mooi is hot niet, maar dat behoeft ook niet .
.Hot ergste is, dat hot zeer uitgewoond en verwaarloosd is,
en ten tweede scheen hot mij nog al vochtig toe . Uw
timmerman is intusschen daarover de bevoegdste regter .
Ik heb 1) omtrent reparation geene bijzondere verlangens .
Mij dunk t hot ware hot best, de opg ave daarvan insg elij ks
aan uwen timmerman op to dragon . Die lieden zijn de
beste beoordeelaars van hetgeen noodig en doenlijk is . Ik
verzoek dus UH.G ., zoo de gedachte aan de wooning bij
Spanjaardsbrug u niet aan hot wankelen brengt, waaromtrent ik de beslissing geheel aan u overlaat,
met den
eigenaar van hot huffs op de Hooig yacht in schikking to
treden . Hoe eer hot klaar is hoe beter ; want onze tegenwoordige hospes zou ons met genoegen zeUs vroeger zien
vertrekken, ten einde voor onze opvolgers de kamers to
approprieren .
Nu durf ik waarlijk aan eenen zoo langen en vervelenden brief goon enkele regel toevoegen . 1Iaar ik wag niet
eindigen zonder u nogmaals mijne oneindige en onwankelbare (dankbaarheid) betuigd to hebben voor al hetgeen gij
voor mij doet. De verkoudheid, waaronder gij lijdt, zal
hoop ik met de verzachting van hot weder geweken zijn
1)

In hot handschrift staat : bon.

475 -en geene gevolgen achtergelaten hebben, mk verzoek zeer
mijne groeten en betuiging van hoogachting aan Mevrouw
B a k e, aan prof. G e e 1 en de andere vrienden. Bij de toezending van mijn vervolg-rapport 1) schrijf ik UH .G . reader.
loud u intussehen overtuigd, dat ik steeds blijve
Tibi devinetissimus
R. G . Bakhuizen van den Brink 2) .
1) Pit rapport is niet verzonden : zie hiervoor p . 451 noot 1 .
2) Den 22 Juni 1851 werd B a k h u i z e n van den Brink, toen
reeds to Leiden gevestigd, benoemd tot tijdelijk ambtenaar bij het Rijksarchief met ingang van 1 Januari 1852 op eene jaarwedde van f 1000 .
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HET WAFELETERKE .
Heel alleen aan 't tafelke
Eet ons kind j e een wafelke
Hapt alhier een hoekske .
Boter vlekt zijn doekske ;
Gaapt en bijt alginder,
Teer een putteke minder.
Dan in 't wilde, zeere, zeer,
Altij d voort en altij d m eer .
Wafel in zijn handekes,
Wafel in zijn tandekes,
En zijn gretige oogskes gaan
Naar het bord waar de ander' staan 9

HOLLEKE-PIEP .
Toe, mjn aardige molleke,
Diep,
In uw donkey holleke,
Piep!
Ruk noch doek noch dekens af
Of ik kom en straf ;
Steek in 't krullend haarke
Knippeude mijn schaarke ;
Zet op 't kriekend wan gske
Vingers tot een tan gske ;
Scheur uw mondje, as rozenpiuk,
Met mijn stoute lippen stuk . . . .
Ventjen, om to stelen,
broom maar van uw spelen :
Moeder, aan uw beddeken,
Droornt van uw geluk .

DEN BIETEBAUW!
Kleine, kleine stouterik,
Zoudt g e moeder tergen
wacht, ik zal hem roepen, ik,
hit de donkre bergen .
Grijp, grap, grimmeland,
Zonder lip of zonder tand,
Grijp, grap, grauw !
Denn bietebauw !
Boor hem met zijn berenkop
Op de deuren bonzen .
Krak ! hij kruipt een zolder op !
Oei, oei, oei, den onzen !
Grijp, grap, grimmeland,
Zonder lip of zonder tand,
Grijp, grap, grauw,
Den bietebauw !
Recht naar bedde komt hij, boe !
Riekt aan de gordijne . . . .
Doe maar zeere uw oogskes toe,
Of ge ziet de zijne !
Grijp, grap, grimmeland,
Zonder lip of zonder tand,
Grijp, grap, grauw,
Den bietebauw !
Neen, neen, neen, naar buiten, beest,
Om de stoute knapen !
Moeders kind is braaf geweest,
Kan zoo schoone slapen .
Douw, douw, kindje douw,
Zwicht u voor den bietebauw,
Douw, douw, dijn,
En zoete zijn !

IN 'T GROOTE BED .
Ligt een kindeke temet
bij de schouders
van zijn ouders
in het groote, groote bed ;
't wrijft zijn snoetjen,
keen zijn kop,
steekt zijn voetjen
nit en op ;
moe van woelen,
komt z .ch schooren
op zijn handjen, op zijn hielken,
en ze voelen,
en ze hooren,
maar zijn adem meer, zijn zielken .
Ligt een kindeke temet
bij zijn ouders in het bed,
ongescheiden
doen ze beiden
over 't kindeke een gebed .

JEZUS'

MOEDER .

Jezus, zoete Vriend,
Hebben wij verdiend
Zooveel liefde en smarten?
Kent de wereld toch,
Kent haar boosh.eid nog,
Kent de koude harten !
Hard als de krib, hard als het kruis,
Hard voor kind en Broeder
Mensch, mnijn goede Vriend,
Ja, gij hebt verdiend,
Zooveel liefde en smarten !
'k Ken de wereld toch,
Ken haar goedheid flog,
Ken de warme harten .
Had er een haard, had er een huffs,
Had er mijne Moeder !
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BILDERDIJK EN DE TAALWETENSCHAP
DOOR

Dr . A . KLTJYVER .

Veel moge er in dit jaar over B i 1 d e r d ij k worden geschreven, het is daarom nog niet onvermijdelijk dat wat de een
gezegd heeft door den ander wordt herhaald . Wie B i 1 d e rd ij k's naam hoort, denkt onwillekeurig in de eerste plaats aan
den dichter en aan den man van bepaalde godsdienstige
en politieke overtuigingen . Maar ieder weet, dat B i 1 d e rd ij k ook een geleerde was, zelfs in zeer verschillende
vakken : hij was jurist, historicus, theoloog, taalkundige,
hij had zich bemoeid met wiskunde, geneeskunde en volgens
zijne eigen verzekering met nog andere wetenschappen .
Wie verbaast zich niet, wanneer hij hoort van zooveel
begaafdheden en van zooveel belangstelling bij een man
met een prikkelbaar en voor hem zelf zeer lastig gestel,
en wiens levensloop bovendien vol was van avonturen en
wederwaardigheden, waardoor iemand van gewonen aanleg
geheel en al viou zijn overweldigd . Bij het besef daarvan
gevoelt men
ook op zulk een afstand
iets van de
overmacht, waaronder B i l d e r d ij k zoovel en van zijne tijdgenooten klein hield . En wil men zich nader rekenschap
geven, dan zal men van zelf bij voorkeur letten op datgene wat men nog het best meent to kunnen beoordeelen .
O . E. VI 10
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In de volgende bladzijden vindt men eenige opmerkingen
over B i l d e r d ij k als taalgeleerde.
In 1867, den 26sten Maart, werd uit naam van een
aantal vereerders van B i l d e r d ij k een gedenksteen
geplaatst in den gevel van het huffs to 's-Gravenhage,
waarin hij van 1786 tot 1795 had gewoond . Bij de onthulling van then steen werden eenige korte toespraken
gehouden, eene daarvan door wijlen Prof. M . d e v r i e s .
Hij erkende, dat het in 1867 gemakkelijk was een aantal
onjuistheden in de taalkundige werken van B i l d e r d ij k
aan to wij zen, maar hij veroordeelde het kleing eestig zelfbehagen van hen die daarmede hun eig en g eleerdheid ten
toon stelden . Blij kbaar had hij nu en dan menschen
ontmoet, dwergen in vergelijking met B i l d e r d ij k, die
zich met dat bedillen over hun eig en kleinheid hadden
getroost . Maar immers de wetenschap had eene halve
eeuw lang niet stilgestaan : wat was natuurlijker, dan dat
veel van hetgeen B i l d e r d ij k had betoogd ons nu geheel
anders toescheen ? Doch men moest niet blijven bij bijzonderheden, men moest letten op den stouten geest die
sprak uit het g eheel . Men moest wel weten dat ook de
hedendaag sche wetenschap verg ankelij k is, dat ook zij
hare theorieen heeft waarover het nag eslacht zal glimlachen : wie weet of niet later zal erkend worden, dat
B i l d e r d ij k een voorgevoel heeft gehad van hetgeen
onz e kortzichti gheid thans niet begrij pt .
vie die toespraak las kon allicht meenen, dat de
redenaar onder den indruk der plechtigheid verder was
gegaan dan hij bedoelde . Maar wie het geluk had dagelijks
met D e v r i e s to molten omgaan, wist het teg endeel ; en
wanneer ook jaren later het kalme gesprek in zijne studeerkamer op B i 1 d e r d ij k kwam, dan zocht onze hoog geeerde
leermeester niet zelden het boekj e op, waarin die toespraken
waren gedrukt, en dan las hij daaruit den zin voor die zijne
overtuiging volkomen weergaf : ,dikwijls is, in mijne schatting althans, eene dwaling van B i 1 d e r d ij k geestrijker en
verheffender dan al de wijsheid van zijne bedillers to zamen" .

De leerling, slechts gemeenzaam met sommige denkbeelden
van zijn eigen tijd, kon die geestdrift niet gevoelen, maar
hij zweeg allicht, erkennende dat hij niet in staat was zich
to verheffen boven die onjuiste bijzonderheden en den geest
van het geheel to vatten . Hij wist, dat de taal van B i l, d e rd ij k voor d e V r i e s eene bekoring had, verheven boven
eene verstandelijke overtuiging, en dat voor hem zulk een
meester der taal een dieper inzicht in hare natuur moest
hebben dan voor een gewoon geleerde mogelijk was . Toch
wilde d e V r i e s wel tegenwerpingen aanhooren . Men kon
b.v. zeg g en : „maar een groot dichter is daarom toch nog niet
een groot taalgeleerde, in den zin waarin men nu then term
gebruik t, een man van wetenschap, zooals Loch ook B i 1 d e rd ij k wenschte to zijn ; menig groot dichter zal die wetenschap zelfs in het geheel niet verlangen to kennen" . D e
dunkt znij
antwoorden : „ja, maar wat
V r i e s kon
nu taal wetenschap heet, is niet zelden een knutselend handwere, waartoe een middelmatig e geest volkomen - bekwaam
is. De taal is voor hem een dood lets, een cadaver waarop
hij waarnemingen doet . Het nut daarvan ontken ik niet,
en men moet eerbied hebben voor wat de geleerden van
ooze dag en uit die waarneming en hebben afgeleid . Maar om
de taal in al haar fijnheid en rijkdom to gevoelen, daartoe
moet men een antler man zijn . De kunstenaars, in de eerste
plaats de dichters en de redenaars, vermogen dit, en op
hen volgen de groote philologen : wie ziet niet in, dat
g eesten als P e e r 1 k a m p of C o b e t oneindig hooger staan
dan velen order de zoogenaamde linguisten ? J a c o b Grim m
was een grout linguist, maar in de eerste plaats doordat hij
een dichter was, ook al heeft hij geen versregel geschreven
zijne moedertaal leefde in hem . De hoogste roem voor een
geleerde is dat hij eigenlijk een kunstenaar mag heeten .
De beschouwing en van B i 1 d e r d ij k over de taal worden
ten slotte door zijn innig en diep gevoel bestuurd : dat
g evoel m oet men leeren bespeuren, ook in uitspraken en
betoog en waarin men nu zooveel fouten gelieft to ontdekken, fouten die B i 1 d e r d ij k g rootendeels niet kon vermijden doordat er zooveel minder bekend was . Er zijnn ge-

vallen waarin het maken van eene foot genialer is dan het
vinden van de waarheid ; de groote philologen hebben soms
door eene conj ectuur een woord in een tekst geplaatst dat
de auteur misschien niet heeft gebruikt, maar dat hij stellig
had moeten gebruiken wanneer hij zijne taal even fijn had
gevoeld als zijn criticus" .
Wie d e V r i e s heeft gekend, weet wel dat men dergelijke uitspraken niet zelden van hem hoorde, en dat zij
ten voile gemeend waren . D e V r i e s was zich bewust van
zijne eigen verdiensten, maar zijne edelmoedige natuur deed
hem levendig bewonderen wien hij voor zijn meerdere hield ..
Over J a c o b G r i m m kon hij niet spreken zonder to worden
aangedaan, maar sprak hij over B i 1 d e r d ij k, den man die
gezegd had
Hollands taalschat uit to storten
Is mijn glorie ; Wets dan dit

dan kwam er een flikkering in zijne oogen . Toch was het
zijn leerlingen misschien to vergeven, dat het enthousiasme
van den meester hen in dit geval niet ontroerde . Want
zij kenden then meester in zijn dagelijksch bedrijf als uiterst
nauwgezet . Wat hij beweerde, trachtte hij to bewij zen, het
zekere onderscheidde hij zorgvuldig van het waarschijnlijke .
Zoogoed als ieder ander kon hij nu en dan eene gevolgtrekking maken die onwaar was, doordat hij een van zijne
gegevens onjuist had beoordeeld, maar dan liet hij zich
gaarne inlichten . Kortom, in de practijk handelde hij als
een man van ware wetenschap, die volgens eene goede
methode het onbekende uit het bekende tracht to vinden .
Lets geheel anders vonden zijne leerlingen in de werken
van B i l d e r d ij k : wilde phantasieen, onbewezen orakeltaal,
ontelbare beweringen die niet alleen onjuist waren, maar zelfs
to dwaas om er een oogenblik bij stil to staan . Moesten zij
daarin vernuft zien ? Vernuftig is hij die een moeilijk vraagstuk z66 oplost, dat het antwoord to gelijk voldoet aan
al de gestelde voorwaarden . Maar voor B i 1 d e r d ij k scheen
geen wet of regel to bestaan, hij scheen aan geen voorwaarden gebonden to zijn, zijne stellingen waren niet vernuftig maar brutaal . En in plaats van zijne vertoogen to

bewonderen moest men zich eerder afvragen : hoe is het
mogelij k dat een g eleerd man in de negentiende eeuw, al
is het dan ook in het eerste kwart daarvan, z66 heeft
kunnen spreken ? Maar dan geloofden hem toch zeker
zzijne tijdgenooten ? Ook dat niet : menschen, die stellig
minder begaafd waren dan hij, maakten aanmerkingen op
allerlei punten . Maar dat waren dan zeker kleing eestige
pluizers die ook al weer geen oog hadden voor het geheel
Maar ook Jacob Grimm heeft zich minder gunstig over
hem uitgelaten . Maar die was immers van een heel ander
karakter, ook in zijne denkbeelden over de taal ? En aang ezien beschouwing en over iets als de taal, zoo ingewikkeld,
ja zoo mysterieus, min of meer subjectief moeten blijven,
zal men immers moeten aannemen dat de zeer eigenaardige
geest van B i l d e r d ij k zich uitte in zeer eigenaardige beschouwingen, die grootsch kunnen blijven ook voor hem
die ze niet kan aanvaarden ? Het is dunkt mij de m oeite
waard dit punt nader to onderzoeken . Wel is waar heeft
de heer K o 11 e w ij n het behandeld in zijne met zooveel
zorg bewerkte studie over B i l d e r d ij k's leven en werken,
maar door zelf opmerking en to makers heeft hij zonder
twij fel die van an deren willen uitlokken ; de groote omvang van zijne stof moet hem bovendien hebben gedwongen
zich hier en daar to beperken .
Dat B i l d e r d ij k de beschikking had over een grooten
rijkdom van Nederlandsche woorden, daaraan twijfelt
niemand . Met eene groote gemakkelijkheid nam hij onze
taal in zijn geheugen op, zooals zij in de zeventiende en
in de achttiende eeuw werd geschreven . Nieuwmodische
uitdrukking en, vooral wanneer zij naar het voorbeeld van
het Fransch of het Duitsch waren gevormd, keurde hij sterk
af : zij waren het teeken van de toenemende verbastering
niet slechts van de Hollandsche taal, maar ook van de
Hollanders zelf. Het gebruik van oude, in zijn tijd min of
meer onbekende termen vond hij daarentegen vooral in de
poezie zeer g eoorloofd ; hare taal mocht daardoor wat ongemeen worden, zij bleef toch echt vaderlandsch . Men vindt
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bij hem dan ook een aantal termen die hij alleen door zijne
uitgebreide lectuur van oudere schrij vers kende, en geheele
lijsten daarvan heeft men uit zijne werken opgemaakt .
Daarnaast echter vindt men uitdrukkingen, op zich zelf
staande woorden en manieren van zeggen, die in het Hollandsch vreemd klinken, en die hij zonder het to willen
wel degelijk aan vreemde talen ontleende . Hij zelf geeft
het toe, en vindt eene verontschuldiging in zijne droevige
ballingschap, waarin vreemde klanken helaas maar al to
gewoon voor hem werden . „Doch"
zegt hij
„dat ik
't onechte niet meer van het ware Hollandsch zoude onderscheiden, dit zou my bedroeven, en koomt my geheel
onwaarschijnlijk voor ." Niet altijd sprak hij zoo gematigd ;
wanneer zijne minderen hem hard vielen over zijne fouten,
dan werd hij boos : „'t is des Dichters recht, Graecismen,
Hebraismen, Gallicismen en alle ismen ter wareld to g ebruiken, mits . . . . zijn taal er niet mee besmet, maar versierd worde." Doch ook zijn proza is er niet vrij van, en
aan eene artistieke bedoeling kan men waarlijk niet altijd
denken .
Maar in zijn g eest leefden nog zoovele andere talen
dan het Hollandsch alleen ; wat echter geloof ik niet in
zijn geest leefde was het Nederlandsch van de middeleeuwen,
voor zooverre het in zijn tijd bekend kon wezen . Wel was
hij er in theorie van overtuigd, dat ook bij de taal .het
heden ligt in het verleden", zooals hij zelf heeft gezegd,
wel heeft hij bij herhaling middeleeuwsche teksten uitgegeven en verklaard . Maar hier staat hij beneden zijn voorganger H u y d e c o p e r, hij maakt fouten waaraan deze zich
niet zou hebben bezondigd, en die doers zien dat hij met
die taal niet gemeenzaam was. Doch waarschijnlijk beant
woordde zij ook niet aan zijn aanleg ; hoe had iemand als
hij zich rustig kunnen verdiepen in philologisch onderzoek,
en dan nog wel in het onderzoek van rij mwerken die op
een classiek gevormd dichter van de achttien de eeuw toch
zeker den indruk moesten maken van zeer ondichterlijk to
wezen ? Want dichter gevoelde hij zich in de eerste plaats,
man van ,Gevoel", van „Enthusiasmus", en als zoodanig

ver verheven boven iemand als Delille, die slechts ,een
uitmuntend Versificateur" was .
Die dichterlijke aanleg, op zich zelf onmisbaar, voud
een heerlijk voedsel in de werken der Ouden . Hoe vaak
heeft B i 1 d e r d ij k er niet uit vertaald! Of liever, hoe vaak
heeft een gedicht of zelfs een enkele regel van H o r a t i u s
b.v. hem niet geYnspireerd! Want van angstvallige vertalingen hield hij niet . Hij zag in, dat elke taal hare
eigenaardige wijze van uitdrukking heeft, en zonder bet
Hollandsch geweld aan to doen kon men dus niet zeer
getrouw het Latijn daarin overbreiagen : anders dan ,het
meer ingedrongen Latijn" hadden de ,Nieuwere Talen"
volgens hem ,eene Aziatische woordenrijkdom en periodismus ." Deze vindt men dan bij hem ook zeer dikwijls, zelfs
wanneer hij zijn voorbeeld getrouw volgt ; hij is dan juist
het tegenovergestelde van hen die men in ouzen tijd Parnassiens heeft genoemd . Ee"n enkel voorbeeld slechts . Het
beroemde Vivamus mea Lesbia van Cat ullus heeft hij
tweemaal in bet Hollandsch weergegeven . In die hartstochtelijke taal heeft ieder woord zijne beteekenis . jaten
wij van de liefde genieten zoolaug bet kan", zegt C a t u I I u s .
,,De zo -n gaat onder maar kan telkens weer opgaan . Doch
wanneer het licht van ons korte leven eens is ondergegaan,
dan moeten wij voor eeuwig aan 44n stuk door slapen" 1).
B i 1 d e r d ij k heeft daarover deze regels :
De zon mag dag aan dag een' nieuwen loop beginners,
Maar 't korte levenslicht keert nooit voor one we,6rom .
Wordt eens die zonneschijn van d'avondstond vervangen,
E6n nacht houdt ons het oog in d'ijzren slaap geklemd .

Ergens spreekt hij van ,bet door my altijd geliefkoosde
vak der Erotiques ." Men zou zeggen dat hij het eigenaardige van dit erotische gedicht niet heeft gevoeld ; of is die
overvloed van woorden hier bet noodzakelijk gevolg van
bet karakter der Hollandsche taal? Waaromm dat ,geklemd
worden" in een ,ijzeren slaap", dat aan benauwend zelf1)

Soles occidere et redire possunt :
Nobis cum semel occidit brevis lux,
Nox est perpetua una dormienda .
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bewustziju doet denken, terwijl C a t u 11 u s het denkbeeld
van bewusteloosheid zoo eenvoudig en zoo energiek uitdrukt ? " Maar vreemder nog is h et slot, waarin B i 1 d e r d ij k
iets geheel anders zegt dan de Latijnsche dichter blijkbaar
bedoelt, terwijl bovendien
wat het allervreemdste is -de Nederlandsche tekst geen gezonden zin heeft . In het Latijn
staat ongeveer dit : ,Laten wij de kussen die wij elkaar geven,
niet alle bij elkaar tellers ; wij willen het totaal zelf niet
weten ; en ook zou iemand die het niet goed met ons meent
ons kunnen benijden en kwaad doen, wanneer hij mocht to
weten komen dat het er wel zooveel zijn geweest" 1). Wellicht
zinspeelt hij hier op een bijgeloof dat hij in een ander
bekend gedicht duidelijker uitspreekt : dat ul. die wetenschap iemand eene booze toovermacht kan geven 2) . Bij
Bilderdijk leest men :
Een ander mocht wellicht ons zooveel zoets misgunnen,
En scheppen uit ons heil een heimelijke pijn .
Maar wie, mijn Lesbia, zou ze ons benijden kunnen,
Die ziet, dat ze onuitputbaar zijn ?

Doch vanwaar die meewarigheid met een benijder ? En
hoe zou die ,onuitputbaarheid" van eens anders geluk de
onaangename gewaarwordingen van then benijder kunnen
temperen ? Indien het niet al to oneerbiedig was, zou men
zeggen : B i 1 d e r d ij k heeft het Latiju willen vertalen, maar
hij heeft verkeerd vertaald ; hij heeft door eene onjuiste
opvatting van het woord tantu'in gemeend, dat hetgeen in
het laatste vers staat als een beletsel van afgunst is bedoeld, terwijl C a t u 11 u s juist eene aanleiding daartoe
wilde to kennen geven 3) . Al heeft B i 1 d e r d ij k ook vele
bewijzen gegeven van zijne groote vertrouwdheid met classieke schrijvers, Loch erkende hij zelf, tijdens zijn verblijf
to Brunswijk, dat zijn eigen Latijnsche stijl hem niet voldeed, en jaren later kon S i e g e n bee k zich niet het ge1)

nequis malus invidere possit
Cum tantum sciet ease basiorum.
2) Qaae nec pernumerare curiosi
Possint nec mala fascinare lingua .
3) De hier aangehaalde vertaling vindt men Dicjttw . IX, 480 ; de
andere, die dezelfde opvatting geeft van den Latijnschen tekst, IX, 454 .

noegen ontzeggen hem zware fouten tegen de regels der
syntaxis to verwijten .
Maar B i 1 de r d ij k bemoeide zich nog met zooveel
meer dan alleen Grieksch en Latijn . Het Duitsch haatte
hij en hij schreef het gebrekkig ; in het Fransch drukte
hij zich uit met veel gemak, hoewel niet altijd correct, wat
zeker vergefelijk was ; Spaansch, Portug eesch, Italiaansch
en Engelsch las hij, zooals van zelf spreekt . Ook met Oudgermaansch had hij zich beziggehouden . E venals andere
classieke philologen van zijn tijd was hij eenigszins bekend
met Semitische talen, bovendien met het Perzisch en het
Turksch. In zijne taalkundige werken vindt men telkens
woorden daaruit geciteerd, en deze geeft hij dan niet alleen
in transcriptie, maar bovendien in den oorspronkelijken
vorin, zoodat sommige bladzijden er bij hem inderdaad zeer
geleerd uitzien . Wie achter de schermen heeft gekeken,
weet Wet dat zoo iets mogelijk is zonder dat de geleerdheid zeer diep behoeft to gaan . B i l d e r d ij k heeft zonder
twijfel grammatica's van die talen bestudeerd en woordenboeken kon hij raadplegen . Wilde hij van de aldus verkregen kennis gebruik maken voor zijne linguistische beschouwin gen, dan zou niemand daartegen bezwaar kunnen
hebben, wanneer B i l d e r d ij k het maar niet had gedaan
met eene zekere gewichtigheid . Ook zou men zeker hier
en daar vergissingen kunnen aanwijzen die naar het schijnt
van die taalkennis geen hoogen dunk geven . Hij citeert
b.v . erg ens het gewone Arabische woord voor man 1). Dit
begirt met eene r, bij B i 1 d e r d ij k staat echter eene Arabische z gedrukt . Dit zou nog niets beteekenen, het zou
eene kleine zetfout kunnen zijn, daar de eene letter van
de andere slechts door eene punt is onderscheiden . Maar
erger worth de fout, doordat B i l d e r d ij k het woord transscribeert als beginnende met s (bedoeld als teeken voor z),
en hij moet dus inderdaad hebben gedacht dat het woord
met eene z begon . Stel dat iemand in alle deftigheid beweerde, dat een koning in het Fransch zoi heet, doordat
1)

Yieuuve 1'erscheidenlteden II, 31 .
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hij een woordenlij stj e had geraadpleeg d waarin bij ongeluk
zoi stond in plaats van roi ; dan zou men gerust molten
zeggen dat zoo iemand heel weinig Fransch kende. De fout
van B i l d e r d ij k met het Arabische woord voor man is
zoowat even kras, of even kinderlijk . Hij zegt trouwens
in een van zijne brieven, dat men naar zijne meening in
een half jaar Arabisch kan leeren, wanneer men maar van
een Arabier het lezen heeft geleerd : ,zonder dit begrijp
ik niet, dat men het ooit genoegzaam machtig worde" . En
in dat laatste geval was hij zelf blijkbaar .
Later klaagde hij meer dan eens, dat door gebrek aan
oefenin g en ook aan de noodig e boeken zijne kennis van
Oostersch e talen meer en meer uitsleet . Toch heeten een
aantal van zijne gedichten bewerkt naar modellen in die
talen . Doch men moet in aanmerking nemen dat de teksten
gewoonlijk werden uitgegeven met eene Latijnsche vertaling
er naast, die voldoende was om althans in 't algemeen van
den inhoud een denkbeeld to geven, en aan dat algemeene
denkbeeld had B i l d e r d ij k genoeg . Inderdaad kan men
zien uit de ,Aan wij zin g" van Mr. J. Pan (in het 15de deel
der Dichtwerken), dat zeer veel stukken die B i l d e r d ij k
heeft nagevolgd, vobr hij ze overbracht in vertalin g en waren
verschenen . Wanneer hij dus bij zeker gedicht schrijft ,TJit
het Perzisch van H a f e z", dan is het wel mogelijk dat hij
den Perzischen tekst voor zich heeft gehad, maar eene vertaling met een commentaar had hij waarschijnlijk ook tot
ziju dienst, zij bestonden althans. Inzonderheid heeft hij
een ij verig g ebruik gemaakt van W . Jones, Poeseos Asiaticae commentariormn liUri sew ; al de daarin voorkomende
stukken zijn letterlijk in het Latiju vertaald, en soms bovendien in Latijnsche of Grieksche verzen . B it d e r d ij k heeft
er zelfs over gedacht dit boek uit het Latijn over to brengen,
en met zijne noten ,verrijkt", zooals hij zegt, uit to geven .
Drie gedichten heeft hij geschreven in navolging van den
Turkschen dichter B a k i . Onder het eerste schrijft hij ,Na
den Turkschen dichter B a k i", onder het tweede ,Uit den
Turkschen B a k i genomen", onder het derde ,Na B a k i" .
Alle drie zijn uit het jaar 1827, en in 1825 zijn zeer veel
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gedichten van B a k i in het Duitsch vertaald door v o n
ILT a m m e r, terwijI het zeer onwaarschijnlijk is, dat B i 1 d e rd ij k in de kleine Turksche chrestomathie8n achter zijne
grammatica's ooit een fragment van then dichter heeft gevonden . Het zal met die vertalingen wel zoo zijn geweest
als met zijne vertalingen van 0 s s i a ii, waarvoor hij beweerde
een Keltischen tekst gebruikt to hebben, die echter op het
oogenblik dat hij vertaalde, onbekend was 1). Doch dergelijke kleine bedriegerijen zijn in de litteratuur van then
tijd niet zeldzaam, en, zooals men weet, moet men althans
de verklariDgen van Bilderdijk niet al to nauw neme -n .
Zooveel is zeker, dat hij van een aantal talen iets moist ook
buiten zijne moedertaal en enkele andere waarin hij zeer
was geoefend . De vraag is welk gebruik hij van die kennis
heeft gemaakt, want immers hij paste ze toe bij zijne studie
der algemeene taalkunde .
Wie de -eschiedenis der wetenschap nagaat, vraagt
onwillel-eurig : hoe komt het, dat men niet reeds vroeger
veel heeft ingezien van wat nu voor waar wordt gehouden?
Het antwoord is dan vaak, dat er in vroeger tijd zooveel
minder -e(yevens waren . Maar dat antwoord is niet geheel
afdoende . Want wat belette de oudere geleerden meer gegevens to verzamelen') Aan ijver en werkkracht ontbrak
het hun toch waarlijk niet . Het is zonder twijfel waar, dat
eeii taalgeleerde uit de zeventiende eeuw geen voldoende
gegevens kon machtig worden over talen van Midden-Azi6,
Afrika of Amerika, maar hij kon zich bepalen tot Europa .
De vervorming van het Latijn in de verschillende Romaansche
talen was b .v . een onderwerp waarvoor hij stof genoeg had
kunnen vinden : waardoor heeft men niet reeds in de zeventiende eeuw eene Romanistiek geconstrueerd, die later slechts
behoefde to worden verbeterd en aangevuld' .) Zoo zou men
sneer vracen kunnen stellen . Doch in plaats van kostbaar
materiaal bijeen to brengen ziet men verschillende geleerden
hun tijd verkwisten met bespiegelingen die vaak zoo belachelijk worden, dat men ze alleen nogg- voor de curiositeit
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vermeldt . En toch was er in vroeger tijd zeker niet minder
scherpzinnigheid en gezond verstand dan nu . De waarheid
is natuurlijk, dat geen verstandig geleerde in den blinde
feiten verzamelt als eene soort van automaat, maar dat hij
bij zijne waarnemingen wordt geleid door algemeene denkbeelden die hij tracht to versterken en uit to breiden .
G-aandeweg wordt het geloof in die algemeene denkbeelden
gewijzigd, zij beheerschen het onderzoek niet meer geheel
en al, men wordt ontvankelijk voor andere, en dan komen
weldra de feiten voor den dag waardoor die nieuwe denkbeelden op hunne beurt worden bekrachtigd . Vandaar zoovele ontdekkingen waarvan het gewicht eerst later bleek
.zij werden toevallig gedaan, in een tijd die er nog niet rijp
voor was . Vandaar ook dat geleerden uit allerlei perioden
den eisch stellen dat hot onderzoek soliede moet zijn, dat
hot moet steunen op gegevens, en dat hunne conclusies
Loch door het nageslacht worden verworpen : de algemeene
denkbeelden van hun tijd zijn in al hunne redeneeringen
de major van het syllogisme, en die major wordt niet

telkens duidelijk uitgesproken .

Zoo is hot ook gegaan met de taalwetenschap . Naast
rte studio van de taal, waarbij het begrijpen en verklaren
der teksten het hoofddoel was, kende reeds de Oudheid
eene studio van de taal om haar zelve : reeds de Grieken
vroegen zich of hoe het komt, dat eene bepaalde zaak een
bepaalden naam draagt, hoe de woorden, hunne soorten
-en verbindingen zijn ontstaan . Van hen komt hot denkbeeld dat aanvankelijk aan alles eon naam word gegeven
-die hot wezen van iedere zaak uitdrukte ; zij noemden
et~molog e de wetenschap die den oorsprong der namesn
trachtte to ontdekken, die derhalve zou verklarenn hoe het
komt dat iets z66 heet. Dat probleem bleef men zich
stellen ook in de middeleeuwen en lang daarna, onder
Europeesche volken die van veel meer talon to gelijk
kennis namen dan de Grieken, en wier algemeene denkbeelden zeer afhankelijk waren van hun Christelijk geloof .
In de zestiende en in de zeventiende eeuw zag men
duidelijk in, datt de talon in den loop der tijden zeer sterk
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wel zoo ver van zijn oorspronkelijken vorm zijn ontaard,
dat in dien afgeleiden norm de ratio der oorspronkelijke,
benaming met geene mogelijkheid meer was to ontdekken ;
zulke woorden waren dan voor het etymologisch onderzoek
onbruikbaar. Doch er waren stellig ook andere woorden,
zelfs in menigte, waarbij die ratio nog zeer duidelijk was
to bespeuren,, woorden derhalve die het eigenaardige dien
primitieve taal eenigszins hadden bewaard .
Doch het moest hachelijk zijnn die woorden to ontdekken . Want immers het bijbelverhaal leerde, dat het
geheele menschdom afstamde van een enkel paar, en van
die volmaakte taal die de eerste menschen hadden
gesproken, waren door verbastering en vermenging de
tallooze idiomen afkomstig die men destijds in de verschillende deelen der wereld kende . Hoe moeilijk moest het
zijn uit zulk een ouzuiver materiaal de edele bestanddeelen of to zonderen, uit dien chaos van alle talen der
wereld de primitieve taal to reconstrueeren . Van veel
belang zou het zijn indien men zeker wist, dat eene derbekende talen het dichtst bij dien oorspronkelijken vorm
was gebleven, en zeer velen meenden uit het bijbelsch
verhaal to mogen afleiden dat inderdaad het Hebreeuwsch
in dat gunstige geval verkeerde . Doch sommigen waren
van meening, dat noch de bijbelsche geschiedenis, noch de
vorm waarin men het Hebreeuwsch kende, die stelling
wettigde, dat derhalve het Hebreeuwsch met andere talen
op eene lijn moest gesteld worden, en dat men niet anders
kon doen dan alle bekende idiomen and erzoeken, om te,
zien of er bestanddeelen van de oorspronkelijke taal in
waren overgebleven . Daardoor kwamen inderdaad zeer
geleerde mannen tot de wonderlijkste bespiegelingen ; hunne
namen werden berucht reeds onder hunne tijdgenooten,
die er volkomen van overtuigd waren dat een ernstig philoloog zijn tijd beter kon besteden : een nieuw handschrift
to ontdekken, eene verrassende conjectuur to waken, desnoods eene nieuwe en bestaande taal to leeren, dat alles
was beter dan zich aan die zoogenaamde wetenschap der-
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ware namen," de ,etymologie", to buiten to gaan . Wie
spreekt dan ook nu nog van een zoo berucht geleerde als
b. v . B e can u s , die tegen het einde der zestiende eeuw
to Antwerpen leefde ? Hij beweerde immers dat men in
het paradijs Nederlandsch had gesproken ! Men minacht
hem nu zob dat men niet eens meer om hem kann lachen .
Doch wat hij beweerde, was natuurlijk in den grond
der zaak dit, dat in het Nederlandsch, zooals hij het ken de,
duidelij ke sporen van die door zoovelen g ezochte primitieve
taal waren overgebleven . En door wien werden zijne betoog en eerie eeuw later met welwillendheid en niet zonder
goedkeuring beoordeeld ? Door een man, met wien men
niet zoo vrijmoedig durft spotten, nl . E e i b n i t z . Deze,
die in alles belang stelde, was er van overtuigd dat de
taal op zich zelve, geheel afgescheiden van alle litteratuur,
voor den wijsgeer een allermerkwaardigst verschijnsel is,
waaraan men terecht van den ouden tijd of zijne aandacht
had besteed. Hij meende, dat hoe uiteenloopend in vorin
de verschillende bekende talen ook zijn, er toch veel aanleiding is om aan gene oorsponkelijke taal van het menschdom to gelooven, en dat het zeer de moeite waard is to
trachten zich van die taal eene voorstelling to maken . De
wetenschap der etymologie is dus hoogst gewichtig voor
de g eschiedenis van den m enschelij ken geest, maar men
moet zeer voorzichtig en critisch to werk g aan. : „autrement
c'est goropiser" .
„Goro piser ? Que veut dire vela?"
„C'est que les etymologies etranges et souvent ridicules de
Goropius Becanus, savant m4decin du 16me siecle, out passe
en proverbe, biers qu'autrement it n'ait pas eu trop de tort
de pretendre que la Lang ue Germaniq ue, qu'il appelle Cimbrique, a autant et plus de marques de quelque chose de
primitif que 1'Hebralque meme ." Inderdaad : ,il semble
zoo
zegt hij op eene andere plaats in then zelfden dialoog
„que
par un instinct naturel les anciens Germains, Celtes, et
autres peuples, apparentes avec eux, ont employs la lettre

R pour signifier un mouvement violent et un bruit tel que
celui de cette lettre" ; vandaar vol- en.s hem dat woorden
als rinnen, rauben, rauschen, namen als Rij n, Rh®ne, Roer

met eene r beg innen . Woorden met 1 daarentegen duiden
iets zachts aan, juist zooals de klank van deze letter : vandaar laben, linde, lieben, in het Latijn ook lenis, labi enz .
Ook L e i b n i t z stond hier dus op hetzelfde standpunt
als zijne voorgangers ; het grondbeginsel der algemeene
taalstudie was ook voor hem, dat het mogelijk is uit de
bestaande talen de oorspronkelijke taal van het menschdom
to herkennen, en dat dit herkennen het Joel der wetenschap was . leder volgend geleerde mocht zijn voorgangers
allerlei dwaasheden verwijten, die dwaasheden waren alleen
het g evolg van de onj uiste toepassing van een heginsel
waaraan alien vasthielden . De geheele achttiende eeuw
door bleef het van kracht, en eigenaardig is het gebruik
dat er van werd g emaakt door een echten Franschman van
de achttiende eeuw, ordelijk en logisch van geest, bovenal
geneigd tot deduceeren . In 1765 verscheen nl . het werk
van d e B r o s s e s, Traite de la formation mechanique des l angues .
Deze ging uit van het door ieder aangenomen denkbeeld
dat de primitieve taal hier en daar was to herkennen, men
wist dus waaraan zij to herkenn en was, men was dus niet
in het onzekere omtrent de beginselen van hare formatie
maar dann moest het ook mogelijk zijn haar a priori to
construeeren, en dit wilde hij beproeven. Hij volvoerde
zijn plan niet, dock maakte er althans een begin mede .
la chose a ses premiers principes , :
,,Ramenons zeg t hij
considerons-la en elle-meme comme si elle en etoit a son
origine . . . Voyons abstraction faite des langages usites
sur la terre comment it en peut eclore un du premier
germe des organes, et de la faculte naturelle donnee a l'homme
Wen varier les articulations ." Hij spreekt dan achtereenvolgens over alle woorden die min of meer als tusschenwerpsels zijn to beschouwen, over de taal der kleine kinderen
en over alle woorden waardoor min of meer een geluid
wordt nagebootst . Daarmede heeft men het begin der taal
als onberedeneerde uitdrukking van de menschelijke natuur .
Vervolgens, zegt hij, is er nog eene andere rubriek : men
maakt soms met de spraakorganen eene beweging die het
gevolg is van iets karakteristieks in iets dat men waarneemt .
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Men heeft dit reeds oudtijds zoo ingezien, maar, gaat hij
voort, ,Pnblias Nigidius ancien grammairien Latin poussoit peut-etre ce systeme trop loin, lorsqu'il vouloit 1'appli
quer, par exemple, aux pronom s personnels, et qu'il remarquoit que dens les mots ego et nos le mouvement d'organe •
se fait avec un retour intdrieur sur soi-meme, au lieu que
dans les mots to et vos l'inflexion se porte au dehors vers
la personne a qui on s'adresse ." Die theorie
waarop
ik nog terugkom - acht hij in de toepassing blijkbaar
zeer gevaarlijk, en ook elders vindt men in dit boek, dat
nu geen belang meer heeft, allerlei bewijzen van een zeker
gezond verstand, dat zeer goed besefte, hoe moeilijk het
was een hoofdbeginsel, waaraan niet viel to twijfelen, als
basis van eene geheele wetenschap to gebruiken .
Maar de levenskracht van dat hoofdbeginsel raakte
uitgeput . Het eene geslacht van geleerden na het andere had
h*et toegepast, en het einde was dat men to lkens in herhalingen viel. Wat men er mede gedaan had voldeed ten slotteniet, en men kon er niet meer mede doen . Het ontdekken
van die primitieve taal, die in alle talen moest herkend
worden, ging niet zoo vlot . Nu werd men meer en meer
opmerkzaam op een feit, dat men altijd wel geweten had,
maar zonder er de noodige aandacht aan to geven, het feit
dat de talen, die men kende, toch in hare bekende gedaante zeer ver van het begin der menschelijke taal moesten
verwijderd zijn ; dat men derhalve moest beginnen met de
oudere geschiedenis van iedere taal zoo goed mogelijk op
to sporen, om allereerst to zien uit welke meer onmiddellijk
voorafgaande vormen de latere waren ontstaan . Eene zuiver
historische beschouwing was dus voorloopig de aangewezen
taak, en deze is een der voornaamste kenmerken van de
taalstudie in de negentiende eeuw geworden . Maar het
denkbeeld van de recoustructie eener primitieve taal verdween daarom niet geheel, het bleef, maar in een anderen
vorm. Onder de talen, waarmede men in de achttiende
eeuw kennis maakte, was ook het Sanskrit, en de weldra
ontdekte verwantschap daarvan met verschillende andere
talen gaf het concept van het Indogermaansch als de taal

waaruit al die idiomen waren ontstaan . Het reconstrueeren
van dat gestorven, maar in zijne afstammelingen voortlevende Indogermaansch werd nu de eisch . En daaraan to
voldoen scheen beter to zullen gelukken, want men had
nu ten minste eene familie van talen die tot elkaar in eene
zeer nauwe betrekking stonden, gelijk telkens duidelijker
bleek . Thans, in 1906, is men aiweer eene eeuw verder.
In de neg entiende hebben onderzoek en phantasie Been
oogenblik stilgestaan, de twintigste keurt niet alles goed
wat de negentiende heeft verricht, maar zij zal niet terugkeeren tot de begrippen der achttiende voor zoover die
eenmaal zijn verworpen .
Doch het tegenwoordige en do toekomst kunnen hier
buiten beschouwing blijven ; de vraag is : op welk standpunt heeft B i l d e r d ij k gestaan ? Reeds de volgende uitspraak van hem doet het zien . In lessen, die hij in 1811
of 1812 heeft voorg edragen, heeft hij het o . a . over de
voornaamwoorden ik, gij, hij. Het hoofdbestanddeel van
die drie woorden is volgens hem i, „en de verschillende
richting van den adem onderscheidt ze ." „De adem terug
gaande van de keel drukt den spreker uit, en is ich of ik.
De adem van de keel uitgaande en recht uitgedreven is gy
en drukt den genera uit tegen wien men spreekt . De adem
meer vluchtig en zonder bestemming uitgedreven, maakt
by en duidt een derden persoon aan ." Zooals men ziet is
deze beschouwing niet zeer modern, zij werd hierboven
vermeld als of komstig van een Latijnsch grammaticus, van
wien d e B r o s s e s reeds vermoedde dat hij wat al to vernuftig was . B i 1 d e r d ij k had iets dergelijks niet kunnen
zeggen, indien ook hij niet een overtuigd aanhanger van
de oude school was geweest . Inderdaad was hij zeer conservatief, ook in de wetenschap ; nieuwigheden haatte hij,
vooral wanneer zij uit Duitschland kwamen . Een tijdlang
was hij met J a c o b Grim m in correspondentie ; hij had
stellig het gevoel dat deze buitengewoon was, en hij maakte
hem beleefde complimenten over zijne Fransche brieven,
maar in hetgeen J a c o b G r i m m wilde drong hij niet door.
De begrippen, die vanouds als de ware hadden gegolden,
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moest men als de ware blijven beschouwen, men moest
degelijk en ouderwetsch zijn, geen dienaar van de mode,
ook niet in de wetenschap . Zucht naar nieuwigheden, dat
was voor hem „de ziekte der geleerden" van zijn tijd ; maar
die ziekte mocht hem een aantal kleine hekeldichten doen
schrijven, zij kon hem geen groot werk inspireeren, want
daartoe zou ook een zeker medelijden, ja bijna hoogachting
noodig zijn geweest ; die meewarigheid kon hij alleen gevoelen voor den armen „letterzwoeger", die door overmatige
studie zijne gezondheid bederft, een geleerde dus zooals hij
zelf was .
En hij had ook waarlij k geene aanleiding om van de
denkbeelden der oudere taalgeleerden of to wijken, want
juist deze pastes uitnemend bij zijne gevoelens jegens zijne
innig geliefde moedertaal . Voor hem, den dichter wiens
gemoed zich onophoudelijk in die taal uitte, was zij de
onmiddellijke openbaring van hetgeen in den mensch leefde,
het tegenovergestelde van iets vreemds dat men moet
aanleeren. En nu was sinds eeuwen de zoogenaamde philosophische taalkunde vol van bespiegelingen over die onmiddellijke, oorspronkelijke uiting van de ziel in woorden .
Ret eigenaardige van die bespiegelingen was, gelijk reeds
werd opgemerkt, dat men ook in zeer jonge vormen der
menschelijke taal dat onmiddellijke en spontane meende to
herkennen. Wat was natuurlijker dan dat in de zestiende
eeuw een Nederlander als B e c a n u s die kenmerken der
oorspronkelijkheid vooral in het Nederlandsch vond ? Ook
L e i b n i t z gaf aan het Germaansch in dit opzicht een
hoogen rang, en een man als B i 1 d e r d ij k had alle aanleiding om zich nit voile overtuiging met dat gevoelen to
vereenigen . Maar hij liet het Hoogduitsch er liever buiten,
want dit was ontaard, vooral door „de vermenging met
verscheiden Slavoonsche en andere spraken" ; hij beperkte
zijne voorkeur dus tot het Nederlandsch . In den Franschen
tijd diende hij bij de Regeering eei .e Fransche memorie in,
waarin hij, erkennende dat het Holiandsch wellicht binnen
kort niet meer zou gesprokeu worden, toch de wetenschappelijke beoefening van die dan doode taal krachtig in de
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,zorg der Reg eering aanbeval . In dat stuk heb ik aangetoond
zoo sprak hij in eene voordracht uit diezelfde
periode
„hoe het hare onkunde alleen is, waardoor de
Geleerden van zoo vele Natien, en door zoo vele eeuwen
heen, nooit geslaagd zijn in hunne arbeidzame n asporingen
van de Algemeene taal, die men zoo verr' van ons af zocht,
{en die ons inderdaad zoo naby is ."
Men kan niet duidelijker zeggen, dat dus het Nederlandsch van alle talen het best kan laten zien, hoe de
woorden oorspronkelijk eene afspiegeling waren van de
begrippen die er door werden uitgedrukt . Hoe de menschen zijn begonnen to spreken weet men natuurlijk niet
in bij zonderhed.en ; men kan er zich a posteriori een denkbeeld van maken door de bestaande talen to bestudeeren,
maar men kan ook a priori zeggen hoe het spreken een
uitvloeisel van de menschelijke natuur is geweest : de etymologie is dus ten deele ook eene deductieve wetenschap .
Immers het spreekt van zelf, dat men niet alleen allerlei
geluiden, waardoor men getroffen werd, heeft nagebootst, maar
het is ook evident, dat men door eene soort van nabootsing door middel van de spraakorganen allerlei zichtbare
eigenschappen van wat men waarnam heeft uitgedrukt
„lengte (wordt) door de verlengde tong, breedte door de
verbreeding des moods, holte of diepte door de verdieping
der keelholte . . . uitgedrukt". Doch er zijn ook eigenschappen die niet vallen binnen het bereik der zintuigen,
en die dus niet onmiddellijk door tong, lippen of keel kunnen
zijn weergegeven . ,Het is omtrent deze, dat de nasporing
der taal inzonderheid allernuttigst en den geest allervermakelijkst is ; dewijl zich daarin het ware beleid des
menschelijken verstands in alle zijne heerlijke eenvoudigheid kennen doet" enz . Deze zinnen zijn ontleend aan
eene verhandeling over de telwoorden ; ziehier een voorbeeld van de toepassing der methode . Hoe komen wij aan
den term een :' Tellen is eigenlijk met den vinger aanstippen ;
blijft men bij die handeling rusten, dan geeft dit eene
drukkin g op het aangestipte voorwerp . Stoot men met de
tong, dan zegt men eene t, maar drukt men er mede, dan
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zegt men eene n . Heeft men nu slechts den voorwerp aan
to stippen, dan volgt die drukking terstond : daarom is het
a priori duidelij k dat het eerste telwoord op n moet eindigen . Wordt die n door een klinker voorafgegaan, dan kan
dit niet eene a of eene o zijn, want deze klinkers duiden
het groote aan, eene i daarentegen ,het kleine, bekrompene,.
enkele" . De natuurlijke uitdrukking van het eerste getal
is dus ien, ,dat by een beschavende en verzachtende uitspraak tot ein, een . wordt" . Van then vorm ien hebben de
Romeinen dan unus gemaakt . Onze Hollandsche naam is
dus ,eene door de natuur-zelve ingegeven determinatie,
en . . . draagt het kenmerk der oorspronkelijkheid onzer
spraak . De andere taaltakken die thands bestaan of tot ons
overgekomen zijn, ontberen deze volkomenheid van uitdrukking door zoodanige samenstemming beide van klinker
en medeklinker". In het Perzisch b .v. heet dit telwoord jek,
maar dit is voor B i l d e r d ij k gemakkelij k to verklaren, want
jek is zooveel als ik, en aangezien „men in alles wat denken is, .
van zich-zelven begint", is het niet vreemd dat de woorden
voor ik soms gelijkluidend zijn met die voor een ; jammer
dat B i 1 d e r d ij k in dit verband niet den term numnier een
als synoniem van iemand zelf heeft vermeld . In elk geval
is het pier meegedeelde betoog zeer geschikt om zijne
manier van redeneeren to doen zien . Voor hem, evenals
voor B e c a n u s, is het Nederlandsch vol van sporen dernatuurlij ke, oorspronkelij ke menschentaal, en aangezien
deze volgen s het algemeen geloof het eerst in West- of
Midden-Azie moest gesproken zij n, is het niet to verwonderen dat volgens hem „onze taaltalk 't zuiver Oostersch
meer onvervalscht heeft behouden" dan b .v. het Latijn .
Daaruit is dan ook of to leiden dat het Oudgermaansch,
waarvan men in B i 1 d e r d ij k's tijd reeds heel wat kon
weten, voor zijne kunst der etymologie niet veel waarde
heeft. Want immers het Gotisch en het Angelsaksisch b .v.
zijn van het Nederlandsch ,oude zustertakken, maar geen
stammers of grondtakken ; en zijn van dienst ter vergelij king,
maar niet als grondslag aan to nemen". Dit is volkomen
wear, maar daaruit volgt naar onze hedendaagsche begrippen
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niet dat de studie van die talen niet van het hoogste be-lang zou wezen. Kende men overblijfselen van het Oudgermaansch uit de vierde eeuw die men als een rechtstreeks
ouderen vorm van het Nederlandsch mocht beschouwen,
dan zouden wij er voor de studie van ooze taal nog meer
aan hechten dan aan het Gotisch ; maar van onze taal in
een zoo vroegen tijd is niets over, en men moet zich er
dus eene voorstelling van maken met behulp van andere
Germaansche dialecten wier oudere vormen wel n~in of
meer bekend ziju . Maar zoo denkt B i 1 d e r d ij k niet : ,,onze
taal bestaat in zich-zelve ouder dan Ulphilas of de Angelsaksische Schriften . . . . Zy houdt aan den wortel die alien
gemeen is, onmiddelij k vast, en het is uit haar boezem-zelven
dat haar kennis geput m oet worden" .
Bijna eene eeuw voor B i l d e r d ij k leefde te Amsterdam een bescheiden geleerde die ook nu nog geeerd wordt
als een vruchtbaar genie, omdat hij, niet beheerscht door
de denk beelden van zijn tijd, den weg wees aan de wetenschap der toekomst : het was L a m b e r t ten K a t e . Hij
begreep, wat nu een axioma is, dat de taal in eene bepaalde
periode in de eerste plaats moet worden opge'helderd uit
,diezelfde taal in eene vroegere periode, en dat het Nederlandsch, zooals wij bet kunnen, allereerst moet beschouwd
worden als to zijn ontstaan uit ouder Germaansch . Maar
die opvattin g paste niet bij de denkbeelden van B i 1 d e r I ij k over de oorspronkelijkheid en ,het zuiver Oostersche"
van het lollandsch, en vandaar dat hij t e n K a t e, wiens
deg elij k e geleerdheid door meer nuchtere menschen niet
werd miskend, vrijwel minachtte ; hij verwijt hem zijne
,,eenvoudige stompheid, die hem . . . aan allerlei misgrepen
blootstelde", hij noemt hem „den oordeelloozen en half
.zienden Ten Kate" . Zijne tegen standers meenden wel to
begrijpen waarom hij van dien ten Kate nit wilde
weten : „op deze wij s
schreef Kin k e r
schuift hij
zich deze (Oud-germaansche) talen, die hem dikwijls bij zijn
etymologizeren leelijk in den weg staan, vrij luchtig van
den pals
; en men zou hem kunnen laten begaan, wanneer
hij ons dien „boezem", waaruit hij wil geput hebben, en
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den wortel, die aan al die zustertalen gemeen is, wilde
aanwijzen ; doch dit doet hij nergens . Wij moeten hem op
zijn woord gelooven" .
De critiek, waaruit deze aanhaling genomen is, heeft
als motto Discant artem quam frustra docent, maar al mocht
Kink e r nu ook eischen dat B i l d e r d ij k eerst leerling
zou worden voor hij zich als leermeester opwierp, leerling
eener nieuwere school kon B i 1 d e r d ij k niet worden, want
de denkbeelden eener oudere had hij uit zoo voile overtuiging in zich opgenomen, dat hij ze inderdaad tot de zijne
had gemaakt. Zijn levendig gevoel deed hem vaak vergeten
dat wat hij beweerde, in hoofdzaak reeds eeuwen lang was
verkondigd ; voor hem hadden die beginselen eene onvergankelijke frischheid . Zij spraken van een innig verband
tusschen het gemoedsleven en de taal : en wie kon meer
dan B i l d e r d ij k van dat verband overtuigd zijn ? Hij
gevoelde het elk oogenblik, hetzij dat hij verzen schreef,
hetzij dat hij in gemeenzame vormen aan zijne ergernis
lucht gaf . De oudere school was de ware, want door hare
leer werd zijn dichterlij k gevoel niet belemmerd ; wat zijne
pbantasie hem ingaf werd door die leer gewettigd . En wat
wilden dan zijne tegenstanders ? Voor hen was de taal lets
buiten den mensch, zij knutselden met woorden die voor
hen geen leven hadden, wat zij spraken was niet het onvervalschte Hollandsch, maar een mengelmoes van, Hollandsch
en Duitsch, gefatsoeneerd naar regels uit de Latijnsche
grammatica . Eens, toen Siege n b e e k iets tegen hem beweerde omtrent eene manier van schrijven in de achttiende,
eeuw, waaromtrent hij, B i i d e r d ij k, van een ander gevoelen was, schreef hij
nog vrij gematigd : „De :Deer
Siege n bee k moet de houding niet aaunemen als of by
my een dements meende to geven . Dit zon to verr' gaan ."
B i l d e r d ij k had gezeg d hoe het was, tegenspraak van
iemand als Siege n b e e k was ongerij md. Met menschen
van die soort to moeten vergaderen en met hen van g edachten to moeten wisselen, dat was voor B i l d e r d ij k setss
onmogelijks . Vandaar zijn wanhoop, toen Koning L o d ew ij k hem benoemde tot lid van het nieuwe Koninklijke
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Instituut : „Ik
schreef hij aan een vriend
„met Sch .
.
H
.
en
St
.
in
een
college
hassebassen
:' Dan
en F. en v
vogt ik liever als de eerste Christenen in het dierenperk" 1) .
Over de Hollandsche taal en hare wetenschappelijke beoefening kon men geen menschen laten meespreken die het
Hollandsch niet kenden en niet gevoeld en, maar er toch
regels voor wilden geven, en de leerlingen verstompten
door hun eene onnatuurlijke grammatica op to dringen .
Die stelling is volkomen joist, en B i l d e r d ij k heeft er
meer dan eons gelukkige toelichtingen bij gegeven . Men
decreteert b .v. dat ik kom de „tegenwoordige tijd" is, maar
wanneer men zegt ,ik zal dat doen als ik kom .", dan heeft
ik korn immers eene beteekenis waarbij de schooldefinitie
van „tegenwoordige tijd" niet past . Was die definitie goed,
dan zou men ,als ik kom" moeten vervaugen door ,als ik
komen zal" . ,Gelukkig
zegt B i l d e r d ij k
,is dit
onsamenhan.gende met den grammaticalen kunstnaam de
aandacht onzer taalschuimeren tot nog toe ontsnapt ; ware
't dit niet, men had ons deze uitdrukkingen zeker verboden" . Hier nadert hij inderdaad tot beschouwingen die
eerst in de tweede helft der negentiende eeuw hare voile
kracht hebben gekregen . De taalmeesters hebben uitgemaakt dat men als verleden tijd van d urvett alleen ik dur fde
mocht g ebruiken, maar de levende volkstaal zegt immers
ik dorst ; „die of kondiging van het toenmalig e Taalmeesterschap heeft ook my door de ooren gedonderd" . Die zelfde
betweters hebben ons belemmerd in de vrijheid van eene
woordschikking die bij ons natuurlijk is . Ben Hollander
zeide, zonder font tegen zijne taal, „de zaak waar ik u van
sprak" . Maar het Fransch moest het voorbeeld van correctheid geven, en aangezien men hier met een woord zei dont,
werd voor het Hollandsch een onverbrekelijk waar ,van2 vastgesteld .
Zulke opmerkingen geeft hij bij herhaling, dock volkomen terecht voe(rt hij er, bij, dat zij vallen buiten het
gebied van de eigenlijke geleerdheid . Want immers zij
1)

Medegedeeld bij K o 11 e w ij n, I, 408 .
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zeggen alleen datgene wat ieder reeds weet, die in den
omgang met onverbasterde Hollanders zijne moedertaal heeft
geleerd . „'t Zon verkeerd zijn" -- zoo zegt hij tot zijne
leerling en
„wilde ik u leeren spreken of schrij ven . Neen,
dat moet Been taalkun stleeraar . H y moet alleen waarnemen
hoe gy als Hollanders spreekt, en hoe uwe ouders v6or u
spraken ." Wat zou B i l d e r d ij k wel gezegd hebben, indien
hij in onzen tij d had g eleefd, indien hij had gezien hoe
onze taal aldoor meer aan het Duitsch wordt geassimileerd P
Waarschijnlijk zou hij nu en dan hebben meegezondigd,
want dat deed hij ook in zijn eigen tijd, maar dikwijls ook
zou hij zijne landgenooten hebben gewaarschuwd . Doch
beter en sterker dan menigeen zou hij de oorzaak van het
kwaad hebben beseft, dat namelij k die onophoudelij ke .
nabootsing van Duitsche taalvormen niet zoozeer het bewijs
-is van eene voorbijgaande slordigheid en gedachteloosheid,
als wel van het oneig enaardige, onzelfstandige denken, dat
zijne beg rippen niet zelf ontwerpt, maa r ze van de Duit.schers ontvangt . Wil men zich uit die afhankelijkheid
bevrij den, dan is dit sl echts mog elij k door eigen kracht,

znaar n iet door een a struisvog elpolitiek die het voortreffeIijke in anderen niet wil zien . Zoo is het ook in de geleerdheid,
waarvan ik hier alleen heb to spreken . Den grootsten dienst
zou B i 1 d e r d ij k aan de vaderlandsche wetenschap hebben
bewezen, indienn hij zich op de hoogte had kunnen stellen
van hetgeen door Duitsche geleerden werd volbracht, en
indien hij, met erkenning van het goede daarin, het verkeerde had kunnen bestrijden met het heldere en gezonde
verstand waardoor zoo menig Nederlandsch geleerde heeft
uitgemunt . Maar zoo heeft het niet mogen wezen. Dat
B i i d e r d ij k conservatief was en dus afkeerig van geheel
nieuwe en nog onbeproefde denkbeelden, reeds dit moest
hem belemmeren . Doch men kan zich een Nederlandsch
philoloog voorstellen die van geen Oudgermaansch en van
geen Sanskrit wil hooren, en die toch diep doordrin gt- in
de studie van onze eigen taal, volgens de methode die
H u y d e c o p e r heeft toegepast in zijne opheldering van
het Middeluederlandsch . Maar eene dergelijke studie paste
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ook niet geheel bij B i 1 d e r d ij k's natuur : hij had zich dan
eerlijk en nauwkeurig moeten verdiepen in kleinigheden .
Daarentegen klampte hij zich vast aan eene theorie waarinede de geleerden eeuwen lang doende waren geweest, en
wier onvruchtbaarheid juist in den tijd van B i 1 d e r d ij k
onbetwistbaar was geworden .
Dat de nieuwe wetenschap, die toen ontstond, hem niet
aantrok, is wellicht eenigszins to begrij pen . De wetenschap
van een groot deel der negentiende eeuw kwam er van
zelf toe de taalvormen to bestudeeren als phonetische verschijnselen, min of meer buiten verband met het gemoedsleven der menschen . Haar standpunt moge niet het hoogste
zij n geweest, toch zal niemand ontkenn en dat zij g oed heeft
gedaan met er lang op to vertoeven . Had zij hooger willen
klimmen, zij was van haar standpun t uit misschien in de
wolken geraakt
die haar het vergezicht zouden hebben
ontnomen. Men moge de wetenschap beschouwen hetzij
als een hulpmiddel voor de practijk, hetzij als het middel
om eene edele weetgierigheid to bevredigen, hetzij als een
werk van kunst
, hierover zijn alien het eens, dat de
wetenschap geene wetenschap meer is als zij hare verstandelijke helderheid niet meer kan houden . Dit hebben de
groote taalg eleerden der negentiende eeuw levendig g evoeld,
en voorzoover hun werk meesterlijk is heeft men het voor
een groot deel to danken aan hunne zelf beheersching. Maar
tot zulk eene ingetogenheid was B i 1 d e r d ij k onbekwaam .
Bij zijne voorgangers vond hij denkbeelden waardoor hij
ineens de diepste waarheden meende to kunnen opsporen,
en die denkbeelden maakte hij tot de zijne . E6n waar
beginsel was er in verborgen onder een berg van onzin,
een beginsel waartoe de wetenschap altijd weer zou willen
t-erugkeeren : dat nl . de ideale taalwetenschap het verband
zou moeten laten zien tusschen de taal en het denken en
gevoelen der menschen . Had B i l d e r d ij k
hoe dan
ook
van dat beginsel eene geheel nieuwe toepassing
kunnen geven, hij zou door zijne tijdgenooten wellicht niet
zijn begrepen, maar hij zou misschien door het nageslacht
als een ziener zijn vereerd . D e V r i e s hield hem daarvoor ;
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dock men mag in aanmerking nemen, dat de man die zoo
oordeelde ook door een gevoel van pieteit aan B it d e r d ij k
gehecht was . Voor dat gevoel zal men in elk geval eerbied hebben, ook wanneer men meent dat eene to hooge
waardeering het gevolg er van is g eweest .

GOETHE 'IN ROME
DOOR

Prof. Dr. P. J. B L 0 K .

In de Villa Borghese, door haar schatten van natuur
en kunst sedert bijna drie eeuwen wereldberoemd, de ,,suburba-na" aan den voet van den Pincio, thans als staatsbezit
in Villa Umberto I herdoopt, verheft zich sedert twee
jaren het standbeeld van den grootsten dichter van Duitschland to midden van de heerlijke omgevino,, waarin hij aan
zijD
Iphigenie, zijn Faust, zijn Egmont werkte . Hier,
waar G o e t h e zoo menigmaal gedurende zijn langdurig
verblijf to Rome genoot van de talrijke maar hier thans
niet meer aanwezige ,miranda e marmore signa", van het
trefFende uitzicht in de dorre Campagna en hare scherpe
tegenstelling met de heerlijke cypressenlanen en laurierboschjes van den waterrijken lusthof, vond het vorstelijke
geschenk van keizer Wilhelm aan Rome een passende
plaats. Wie van de Porta Pinciana, of wel van den Pin cio
zelf uit, het thans druk bewandelde park bezoekt, wordt
nog getroffen door het heerlijke geboomte en de lommerrijke wandelingen, door het bevallige ,casino" en de enkele
antieke beelden, die nog tusschen de boomen verspreid
staan ; maar de schoonheid der villa is niet ongerept meer,
nu de schoorsteenen en daken van een wanstaltig ,stabilimento" zich binnen hare omgeving verheffen, de tafeltjes
en

stoelen van een banaal restaurant het oog kwetsen en
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wandaalsche verfraaiingslust ook deze heerlij kheid van het
het oude aan prinselijke
oude Rome dreigt to bederven
villa's rijke Rome !
Hoe genotvol was de dag, toen wij
voor de laatste
de
Villa
Albani
met
haar
prachtig
uitzicht op de
maal --nog even met sneeuw bedekte Sabijnsche bergen konden
bezoeken en ons konden droomen weder in de achttiende eeuw
to zijn, toen Win c k e 1 m an n er leefde en werkte, toen
de krijgsgodin Pallas Athene er in Karen helmtooi troonde .
Slechts weinige leden van het Historisch Congres (1903)
hadden gebruikt gemaakt van de sedert jaren zeldzame gelegenheid om de villa to bezoeken, maar die weinigen bleven
er ronddolen van den morgen tot ver in den namiddag, to
midden van het nieuwe Rome buiten de Porta Salaria
overgebracht in een toovertuin vol donkere cypressen en
lichtblauwen regen, kleine doolhoven en verrassende bloemperken, tusschen met klimop en wingerd omwoelde antieke
kapiteelen, vlekkelooze marmerbeelden en oud-romeinsche
bogen, de rijke overblijfselen nog van wat in G o e t h e's
de villa sierde .
tijd
v66r de berooving door de Franschen
Tusschen het jonge groen verscholen rezen oud-romeinsche
inscription als op uit den grond, antieke fonteinen spatten
overvloedig water road, een heilige stilte heerschte in de
-overgroeide prieelen, op de bemoste, soms nauwelijks
herkenbare paden en to midden van al die heerlijkheid
werd het oog getroffen door Wi n c k e 1 m a n u' s beeld,
treffende herinnering aan den gelukkige, die door de vriendsohap en vorstelij ke mildheid van kardinaal A l e s s a n d r o
A l b a n i volop kon genieten van al dit schoons en het
vruchtbaar kon makers voor de nakomelingschap .
Heerlijke villa's van Rome, hoe schoon moet gij geweest
zijn., toen de moderne wereld uw pracht nog niet had gesch.onden ! Toen de Villa Ludovisi nog de tuinen van Sallustius
in herinnering kon brengen, alvoren s zij haar terrein zag bezetten met een net van rechthoekige straten, weldra vol
woonkazernes van de banaalste soort ; toen de Villa Borghese
nog een groot deel harer kunstschatten in de open lucht
liet bewonderen ; toes de Villa Medici then naam nog ten

29 -voile kon dragen ; toen de Villa Doria Pamphilj nog Been
rentegevend hoenderpark en zuivelinrichting was geworden .
Alleen de Villa Albani droeg tot in onzen tijd nog het
type van de achttiende-eeuwsche villa. Maar ook hare
heerlij kheid is voorbij : zij is bezig in een villa-park to
veranderen, laat ons hopen met eenige neiging tenminste
om hare geschiedenis niet ton eenenmale to verloochenen .
Wie Italie bezoekt, moet eigenlijk, behalve zijn B a e d ek e r of welk reisboek hij verkiezen mag, in ieder geval
twee boeken bij zich hebben : G o e t h e' s „Italienische
Reise" en T a i n e' s „Voyage en Italie ." En iederen morgen
dient hij een paar bladzijden to lezen uit een van die voortreffelijke, voor de eeuwigheid geschreven werken : het
eerste land en yolk schilderend met innige liefde en warme
bewondering dock tevens met volkcmen waarheid en ruime
ontvankelijkheid voor de grootsche indrukken, die G o e t h e
met elke schrede opvangt en die men nog ieder oogenblik
kan nagevoelen ; het andere minder dichterlijk, minder
ruim, minder breed van opvatting, minder algemeen
menschelijk doch met scherper ontleding van al dat schoone,
met dieper wijsgeerig, soms al to verstandelijk indringen
in den aard van het bewonderde en de elementen der bewondering .
Voor Rome verdien t G o e t h e zonder eenigen t wij fel
de voorkeur, want niemand heeft de ,Eeuwige stad" zoo
gekend als hij, zoo gewaardeerd in al hare schoonheid,
hare indrukwekkendheid, zoo begrepen in hare beteekenis
voor de menschelijke beschaving .
„Aus Goethes Romischen Tagen" is de titel van een,
onlangs verschenen boek van J u l i u s V o g e l 1), waarin
G o e t h e' s verblijf to Rome ons geteekend wordt van den
eersten dag af, toen hij, Weimar incognito ontvlucht, eindelijk den droom zijner kinderjaren werkelijkheid zag worden
1) Seem a n n, Leipzig (8 M .) Het book is rijk versierd met een
aantal portretten en reproduction van G o e t h e' s eigen schetsen, P i r an e s i' s kopergravures uit den tijd, enz.
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en den 29sten October 1786 over den Ponte Molle langs
de oude stoffige Via Flaminia de Porta del Popolo bereikte,
den ouden weg, waarop zoo vele duizenden pelgrims
en krijgslieden uit het Noorden in den loop der tijden
hem waren voorgegaan . Hij is er met een korte tusschenpoos gebleven tot dien 22sten April 1788, dien hij aan het
slot zijner reisbeschrijving vermeldt met de vertaling van
O v i d i u s' welsprekende klacht
,,Wandelt von jener Nacht mir das traurige Bild vor die Seele,
Welche die letzte mir war einst in der romischen Stadt,
Wiederhol ich die Nacht, wo des Theuren soviel mir zuriickblieb,
Gleitet vom Auge noch jetzt mir eine Thrane herab .

Hoe wondervol is toch de betoovering, die van Rome
uitg aat ! Wie slechts eenige dagen, zegg a een paar weken
Rome bezocht b eeft, zal die betoovering niet of slechts in
geringe mate ondervinden . De eerste kennismaking met
,,Roma Eterna" is in den regel teleurstellend : het forum . . .
een steenenrommel ! de straten . . . . vuil en stoffig ! de omgeving ._ . , kaal en dor ! de pleinen . . . zonnig, zonder eenige
schaduw dan die der huizen en paleizen aan den kant ! de
verzamelingen . . . . overstelpend door de massa's kunstwerken en daardoor meer vermoeiend en verwarrend dan
leerzaam I de kerken . . . boat en weinig stichtelijk ! de
. . . banaal en duur ! de menschen . . . vuil, bedriegehotels
lijk, rooverachtig ! En met dien indruk keeren vele ontgoochelde touristen naar huis, smalend dikwijls op het
oude Rome . Maar wie er langer blijft, komt langzamerhand onder de bekoring en gevoelt de juistheid van wat,
naar men vertelt, pans P i u s I X placht to zeggen tot zijne
bezoekers. Wanneer iemand den Paus bezocht, placht deze
hem to vragen, hoe lang hij in Rome geweest was . Antwoordde de gevraagde, dat hij er een of twee wekenn verblijfgehouden had, dan zeide de Paus koel weg : ,addio, signore !"
en weinig of niets sneer ; bleek hij er een maand gebleven
to zijn, dan sprak de Paus welwillend : ,a rivederci, figlio
mio !" ; had de bezoeker er maanden Lang verblijf gehouden,
dann liet de Paus zich gaan in een uitvoerig gesprek, want

alleen hij, die Rome geruimen tijd heeft bewoond, is waard
om over Rome to spreken . Wie er korten tijd verblijft,
kan er eenigen indruk krijgen van de grootschheid van
St. Pieter, van het massale van den Eng elenburg, van de
overweldigende schoonheid van een of ander antiek beeldwerk, of van Rafaels Stanze of Michelangelo's Sistinazoldering, maar Rome heeft hij niet kunnen vatten . Rome's
schoonheid onthult zich niet voor den eersten den besten
tourist, zelfs al komt hij met eerbiedigen schroom tot de
moeder der volken, maar alleen voor hem, die met eerbied
haar weken, maanden lang heeft aangestaard en eindelijk
beloond wordt door den wijdingskus der trotsche matrone,
trotsch als hare dochteren, „Romane di R oma", die met
opgeheven hoofd voortschrijden door de achterbuurten der
Eeuwige Stad.
De anderhalf jaar van G o e the' s verblijf to Rome
hebben een onuitwischbaren invloed op zijn machtigen
geest' gehad. voor lien tij d had hij wel iets van de overblijfselen der klassieke oudheid onder het oog gekregen
meer dan S c h i l l e r, die zich een beeld der klassieken
van eig en maaksel heeft moeten scheppen en dan ook bij
G o e t h e ver achter staat in klassieke vorming 1) . De fraaie
kopergravures, die de deftige ,Herr Rath Goethe" van een
Italiaansche reis mee naar huis had gebracht en die nog to
Weimar bewaard worden, hebben in W o l f g a n g s kinderlijk gemoed den vurigen wensch naar Italie doen ontkiemen,
lien hij eerst op zijn 37ste jaar heeft kunnen vervullen
,,von Jugend auf sein Tagesgedanke, Nachts sein Traum",
schrijft zijn moeder aan Charlotte von Stein . Hij
had echter in zijn vaderstad ,nichts Plastisches" kunnenn
zien en als student to Leipzig was hij het eerst levendig getroffen door een origineelen antieken Faun . Eerst
de collectie gipsafgietsels, door keurvorst K a r e 1 T h e od o o r van d e P al t z uit Diisseldorf naar Mannheim
overgebracht
S c h i l l e r s voornaamste bron van
kennis in dit opzicht gebleven - gaf G o e the eenig
1)

Vgl . V d r the i m in De Gids van Aug . 1906 .
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denkbeeld van de antieke kunst ; later platen, afgietsels, een
enkele kopie, terwijl Win c k elm a n n' s werkzaamheid,.
welker invloed reeds krachtig in Duitschland begon door
to dringen, hem in zijn studententijd to Leipzig door den
begaafden 0 e s e r was verklaard en zoo ten minste de
theorie der antieke kunst hem niet vreemd kon heeten .
Sedert had hij op die theorie vooral geleefd, zich door
ijverig nateekenen en namodelleeren van prenten en afgietsels voorbereidend op wat eerst het zien der kunstwerken
zelf hem kon geven .
Hij werd meer en meer doordrongen van de overtuiging, dat wat hem nog to veel „Tradition and Namen
was ,anschauende Kenntnisz" worden moest, zou het op .
zijn leven den invloed oefenen, then hij voelde dat I et,
moest hebben. Deze overtuiging niet het minst, naast een
sterke behoefte aan nieuwe indrukken voor zijn onder den
invloed van het hofleven to Weimar voelbaar verzwakte
kunst-inspiratie, heeft hem tot zijn ,vlucht" naar Italiegedreven . Zonder iemand to waarschuwen trok hij, vermomd en onder een valschen naam, plotseling van Karisbad
uit, waar hij de baden was gaan gebruiken, naar het Zuiden
(3 Sept . 1786) .
En in die stemming kwam hij to Rome aan, na een
reis van bijna twee maanden over Verona, waar in het
heerlijke amphiteater en op de antieke marktplaats der ,
door hare ligging aan Florence herinnerende stad van
Died e r i k van Bern. „der Wind, der von den Grabern
der Alten herweht, kommt mit Wohlgeriichen wie -iibereinen Rosenhugel" ; over Vicenza, waar P a l l a d i o' s bouwwerken hem boeien ; over Padua, waar M a n t e g n a' s kunst
zijn gedachten vervult ; over Venetie, waar hij zestien dagen
lang zich vermeit in de bouwkunst aan de schilderachtige,
kanalen, in de schilderkunst van T i t i a a n , in het levee
der calli en fondamenti van de eilandstad, dat hij van uit
zijne woning in de Calle dei Fuseri (thans hotel Vittoria)
kon bestudeeren ; over het ontvolkte Ferrara, waar ,A r io s t o werd begraven en T a s s o ongelukkig werd" ; over
Bologna met zijn Franci.a's en Rafaels ; snel, veel to snel

33 --door Florence, waar hij
het berouwde hem later diep
slechts een paar dagen bleef, niet voldoende om er indrukken van beteekenis op to doen en den Cinquecento to
leeren verstaan . Snel, want zijn ziel smacht naar Rome
en hij vliegt er heen, totdat eindelijk in den avond van
den 29sten October de pausenstad zich aan zijn verlangend
oog vertoont.
Vie thans Rome binnentreedt, ziet het eerst de thermen van Diocletianus to midden van een uiterst modern
en ontnuchterend stadskwartier : een ruim plein met een
prachtige moderne fontein, de eerste der heerlijke waterbronnen van Rome, electrische trams, een drukke breede
straat met moderne huizen, de ,verkeersader" eener wereldstad. Hoe gansch anders is de indruk, then men vroeger
moet hebben verkreg en, toen men St . Pieters koepel niet
het eerst op verren afstand uit een wagonraampje zag opdoemen en verdwijnen om eindelijk plaats to maken voor een
leelijk modern station vol touristenherrie . Op een betrekkelijk weinig bezochten en niet geheell veiligen oud-romeinschen heirweg, to paard of in een reiswagen, dwars door
een dor maar schilderachtig landschap zag men eindelijk
den hoogen heuvel van Monte Mario en den gelen Tiber
voor zich en snelde over den breeden „pons Milvius"
toe op de Porta del Popolo, waarbinnen zich plotseling
gelijk nog thans
de ruime Piazza met den groenen, nog
slechts met wijngaarden beplanten Pincio links en verderop
de monumentale, door twee koepelkerken aangewezen ingang van den Corso vertoonde. Het is de middelste der
drie groote straten, die op de Piazza uitmonden, hoofdverkeerswegen, toes als nu, van de oude stad, van welke de
Corso bij de Piazza Venezia aan den voet van het Kapitool
aansluitr aann den rechthoekig daarop staanden tweeden
Corso, die leidt naar den Engelenburg en het Vatikaan
met St . Pieter eindpunten der oude stad gelijk het Coliseo
achter Kapitool en Forum, gelijk de Porta Pinciana aan de
andere zijde, thans ook de Piazza Termini aan het station
en de Porta Pia . log ondervindt de noordsche reiziger
0. E .VI10
3
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iets van den indruk, dien het eerste zien uit den trein
van St . Pieter, als een fantoom van achter den. hoekigen
Soracte plotseling to voorschijn komend, moet maken op
ieder, die eenig gevoel heeft voor de bekoring van het
verleden . Wat moet het toen geweest zijn !

vlak bij den mond van den Corso aan de Piazza
del Popolo (no . 18) vestigde zich G o e the, nog altijd
begeerig zijn kostbaar incognito to bewaren order den

naam van „Jean Philippe Moller, koopman uit Leipzig," bij zijn landsman, W i 1 h e 1 m T i s c h b e i n, den vermaarden vorstenschilder dier dagen. Deze, die hier op
kamers woonde, bracht hem aanstonds in kennis met zijn
eigen ruimen kring van Duitsche, Engelsche en Russische

kunstenaars en geleerden, onder wie A n gel i c a K a u fmann en Winckelmann's vriendenleerling Reiffens t e i n , den geleerden „cicerone" dier dagen to Rome, wel

in de eerste plaats genoemd mogen worden, naast den
Engelschen kunsthandelaar J e n k i n s, aan wien een paar
bekende episoden uit de „ Italienische Reise" herinneren .
Zijn incognito bewaarde den reeds beroemden schrijver en
Weimarschen hoveling aanvankelijk voor lastige formaliteitsbezoeken, en ofschoon het weldra niet meer helpen
kon
de Oostenrijksche regeering, die hem liet nagaan

uit vrees voor staatkundige bemoeiingen op haar privaat
jachtterrein in den pauselijken staat, bleef niet lang in
het onzekere
maakte hij er voortdurend en tot op het
laatst van zijn verblijf gebruik van om zich gemakkelijker,
vrijer to kunnen bewegen en naar hartelust to kunnen genieten van wat hij to Rome zocht . De ernstige, wat

stijve Herder kon zich later in dien ietwat lossen kring,
waar G o e the ook hem aanbevolen had, niet thuis vinden en
smaalt meer dan eens op G o e the' s levenswijze to Rome

als die van een ,Kiinstlerbursche" . En een feit is het, dat
G o e t h e er, hoewel zonder grove uitspattingen, niet als
een monnik leefde, zich geheel voegend naar de vrije
manieren van de sinds de lode eeuw voortdurend to Rome
aanwezige kunstenaars- en geleerdenkolonie, to midden
waarvan hij zich bewoog, als hare leden Italiaan to midden
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van Italianen in kleeding en levenswijze, gehuld in een
Rinaldo-mantel, etend zijn macaroni, alles volgens het
Tdeugdelijke recept van Mad . de Main ten o n aan eene
reizende jonge dame : ,, tablissez-vous comme si vous aviez
1'intention d'y demeurer touj ours" . Zijne hartstochtelijke
„Romische Elegien" getuigen ervan .
Hij zal er allermiust bezwaar geeieu hebben in een
vroolijken avond onder deskundig geleide in het Cafe Greco
of Della Colonna aan den voet van het Kapitool . Hij zal
er zijn Est-Est hebben genoten of zijn Frascati, misschien
wel in denzelfden wereldberoemden Fidelinaro, waar het
geheimzinnige ruischen van de Fontana dei Trevi, Rome's
schoonste en rijkste fontein, zich paart aan het getokkel
van den loenschen guitaarspeler en zijn heesche gezellinnen .
Hij zal in de stilte van den nacht zijn Duitsche liederen
hebben doen weerklinken onder het eenvoudige afdak van
een toenmaligen Carlone in het schilderachtige Trastevere
under het klinken eener opwekkende tarantella, gedanst
door een zedig landmeisje of een minder klassieke stadsbayadere . Hij zal er met de zijnen in een eenvoudig
Romeinsch restaurant herdacht hebben de vrienden thuis
en de zegening en van Rome, ziju luim botvierend in half
ernstige, half wereldsche gesprekken zooals dat nog gaat
in het vrije Rome, waar soms jeugd en rijpere leeftijd, tot
grijsheid toe, in onbezorgde vreugde genieten van het leven,
genieten van indrukken als hier den geest vervullen gelijk
nergens elders .
En hij heeft er zijn doel bereikt . No- in het allerlaatst van zijn lang en vruchtbaar leven zegent hij de
gelukkige jaren van zijn verblijf to Rome, waardoor zijn
,ontvankelijke geest nieuw voedsel heeft ontvangen, neen
als wedergeboren is onder den bevruchtenden adem van de
klassieke wereld, die hem
gelijk v66r hem L e s sing en
Winckelmann, na hem Ranke en Mommsen, Corn e l i u s en Len b a c h en zoo vele honderden andere
zijner landslieden
heeft onttrokken aan den beperkten
kring der Duitsche geestesbeweging om aann zijn werkzaamheid een wereldhistorisch karakter to geven .
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De vraag is gedaan, of niet juist dat klassieke G o e t h e
en anderen bedorven heeft, of het klassiek-akademische de
vrijheid van zijn hartstochtelijken geest niet to zeer aan
banden heeft g elegd . Nog dezer da,g en had ik een gesprek
met een bekend Duitsch kunstenaar en ante ur, die dit
laatste met voile overtuiging beweerde . Ik moet er onmiddeilijk bijvoegen, dat deze uitging van het denkbeeld, dat
de kunstenaar alleen dan het hoogste kan bereiken, als hij
zijn hartstocht den vrijen loop laat, en dat alle zelfbeperking en zelf beheersching voor hem uit den booze is
en
van dit standpunt uit redeneerend, kan ik mij de wording
dezer overtuiging gemakkelijk verklaren . Maar wie in den
kunstenaar niet het bijzondere, het persoonlijke doch het
algemeen menschelijke in zoo hoog mogelijke ontwikkeling
zoekt, zai anders oordeelen : voor hem is G o e the' s
Iphigenie een der hoogste uitingen van zijn classicisme
to noemen, een ongeevenaard meesterwerk, is in Italie
G o e t he's genie eerst tot volkomen ontwikkeling gekomen .
En wie zoo oordeelt is ook van de meening van den kunstenaar zelven, die nooit opgehouden heeft zijn verblijf in
Italie to zegenen als de loutering, die hem den weg tot
het hoogste wat hij geven kon, tot ziju hoogste levensgeluk
heeft geopend, die hem voor ziju gansche bestaan heeft
bezield tot nieuwe idealen, tot een werkzaamheid, der
menschheid tot heil, zijn yolk ten lichtend voorbeeld .
Maanden achtereen heeft, hij zijn dagen gewijd aan de
beschouwing der toenmaals to Rome aanwezige antieken,
ze opnemend in zijn geest, ze verwerkend in zijn denken,
ze des avonds besprekend in den kring van belangstellende
vrienden, meestal onder leiding van den fijnen kunstkenner
R e i f f e n stein , ze naschetsend to midden van eene
toenmaals nog veel schilderachtiger omgeving .
G o e the heeft Rome anders gekend dan wij het
kennen. Het pauselijke Rome van den prachtlievenden,
kunstminnenden, beminnelijken P i u s VI, den Paus
„luxuriante coma, luxuriance pede", den tijdelijken bestuurder der ,vieille machine", die N a pole o n uit elkan der ,
dacht to zien vallen, toen hij den gevangen Paus in de

citadel to Valence zag sterven, maar die ondanks alles nog
het pauselijke Rome met zijn elegante
altijd voortwerkt
abbe's en zijn monnikenwezen, dat zich reeds ten doode
opgeschreven gevoelde en als omstreeks 1300 in D ant e' s
tijd den westerschen Keizer naar de oogen zag, wantrouwend
aan eigen roeping, aan eigen kracht, maar nog bijna eenn
eeuw onder vallen en opstaan kon voortleven, dat Rome was
iets geheel anders dan de wereldstad onzer dagen . Het telde
nauwelijks 170000 inwoners, waarvan 5% behoorden tot
den overheerschenden geestelijken stand, die niet uitmuntte
door beschaving en strenge zeden, noch door eerlijk en ordelijk beheer van stad en land . Handel en nij verheid waren
er zoo g oed als niet, de lasten waren drukkend, de openbare
veiligheid liet alles to wenschen over op de des avonds
alleen door het onzekere licht van kleine kaarsen en
vetpotj es voor heilig enbeelden en een enkele partikuliere
lantaarn verlichte straten en pleinen, waar militaire patrouilles nacht en dag de orde moesten handhaven tot
hulp van de pauselijke ,sbirren", in hunne nuttige rnaar
.gevaarvolle werkzaamheid belemmerd door de tallooze vrijplaatsen voor misdadigers : kerken, kloosters, paleizen van
kardinalen en gezanten, de uitsluitend onder spaansch gezag
staande Piazza di Spag na in het vreemdelingenkwartier,
waar de talrijke schilders soms onder de boeven hunne
beste modellen vonden g elij k zij ze er nog zoeken onder
de getemde Romeinen van onzen tijd, waar zij ze vonden
in gezelsehap van de toeumalige Candida's en Mariuccia's,
Olympia's en Regina's in hare schilderachtige kleeding van
plattelan d . Het big otte g epeupel, dat bij de eerste aanleiding de beste gereed stond om de als in de Middel-eeuwenn nog door bijzondere kleedij geteekende Joden in
hun thans verdwenen Ghetto to roosteren, of een protestanschen begrafeuisstoet in den Tiber to dringen, was tot alles
in staat en groeide op in onwetendheid en ban deloosheid.
De nauwe straten en stegen, waarvan alleen in Trastevere,
in den omtrek der Piazza Montanara, achter het Pantheon
en op enkele andere plaatsen van het tegenwoordige Rome
.no- voorbeelden zijn overgebleven, slecht of niet geplaveid,
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in allerlei zin poelen van ongerechtigheden, waxen evenals.
de huizen met vuil als begroeid : de echte Romein denkt
er nog niet over om zijn woning of de straat voor zijn
huis met water schoon to maken op een anderen dag des
jaars dan. Zaterdag voor Paschen, op then dag der dagen,
als de priester met wijwater de kamers komt zegenen .
Ook de antieken to Rome zelf waren niet wat zij thans
ziju . Er werd voortdurend opgegraven maar meestal zonderbehoorlijk toezicht . De tijden van het kalkbranden uit oud
inarmer ten behoeve van middeleeuwsche kasteelen en kerken, .
de dagen van Six t u s V, die de ,heidensche overblijfselen"
met bigotten haat vernielde, of van de Barbarini, die met
de antieken deden wat de barbaren van Genserik geschroomd
hadden to doen, waren voorbij, maar een toomelooze opgravingszucht had sedert de 16de eeuw op hare beurt veel
nadeel gedaan, al bracht zij ook veel schoons aan het licht ..
De Vatikaansche galerij en, hoewel nog n iet door den telkens herhaalden Franschen roof van 1796 en de volgende
jaren getroffen, waren evenwel op verre na niet wat zij thans
zijn, al mocht sedert pans J u 1 i u s I I veel iu dat ,,Pantheon antiker Skulpturen" bijeengebracht wezen . De bezichtiging met dwarrelend fakkellicht, als ieder kunstwerk
op zichzelf kon beschouwd warden buiten het onder dag
licht onwillekeurige verband met de meni.gte er om heen,
zoowel van deze verzamelingen als van die in de reeds
ten deele gevulde paleizen op het Kapitool, behoorde tot
de uitgezochte genietingen van Rome . De partikuliere verzamelingen, waarvan alleen nog die der Villa Albani eenn
denkbeeld van hare vroegere beteekenis kon geven, waren
buitengemeen rijk, voordat Fransche centralisatiezucht en
de finantieele behoeften der verarmde bezitters ze deden
verdwijuen . Bij de groote kunsthandelaars en in de achterbuurtsuitdragerij en, zelfs op de oudhedenmarkt der Piazza .
Navona kon men geregeld nog echte antieken koopen, al
begon

reeds

toen

het

op

geloovige touristen berekende

vervalschingswerk, waaraan Rome en Napels met hun .neomgeving zooveel hebben medegewerkt en waarvan zoovele
honderden de slachtoffers zijn . Het Forum was nog de

- 39 Campo Vaccino, de koeienweide, waar Romeinsche vagebonden en bedelaars elkander rendez-vous gavenenmiddeleeuwsche torens zich verhieven to midden der nauwelijks
herkenbare en half bedolven antieke rumen, vernield door
den tandd des tijds en door de middeleeuwsche kalkbranders ;
eerst de negentiende eeuw legde het Forum weder bloot .
De ontgraving van den heerlijken Palatijn was nauwelijks
begonnen en moot den geheelen berg het schilderachtige
aanzien hebben gegeven van den nog thane, eenige maanden
kloostertuin achter de
fang nog ten minste, ongerepten
0
Villa Mills ; die der columbaria aan de Via Appia evenzoo,
al zag men reeds niet minder dan 200 grafmonumenten
tusschen Rome en Albano en verhieven zich nog altijd de
de voor de eeuwen zebouwde waterwerken statig en indrukwekkend boven de Campagna . Overal klom, tot zelfs
midden in de stad, de vigna" tegen de heuvels op, waar
straten en pleinen op elkander volgen in eentonige rij, slechts
een enkele vigna uit ouden tijd overlatend in tuin of hof .
Maar toch is ook thans, zelfs na de ontzaglijke veranderingei:i, die Rome als hoofdstad van het moderne Ttali8
heeft moeten ondergaan ten gevolge van de eischen van
let verkeer eener metropool van 450000 zielen en de behoeften eener rijkshoofdstad, ja misschien nog meer dan
in G o e t h e' s tijd waar, dat het de moeite loont om to
zien, hoe het oude op het nieuwe Rome is gevolgd, hoe de
verschillende perioden op en door elkander gewerkt ziju :
,,Roma vetusta fui sed nuns nova Roma vocabor :
Eruta ruderibus culmen ad afta fero" .

En ook thans flog zal men met G o e t h e kuu-n en zeggen : es ist ein saures and trauriges Geschdft, das alte
Rom aus dem neuen heraus zu klauben aber man musz es
dean loch thun undd zuletzt eine unschdtzbare Befriedigung
hoffen" . Die bevrediging blijft ook niet uit ; en Rome's
heerlijkheid en hare vernietiging gaat in grootschheid alle
begrip to boven, erkent ook bij .
Zoo was de omgeving, waarin G o e t h e deze voor zijn
gansche leven beslissende maanden heeft doorgebracht,
dagelijks zich badend in het genot der beschouwing van
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oude Rome bij iederen stag in het oog viel en valt .
De tallooze schetsen en krabbels, die zijn heerlijke
verzameling to Weimar bevat, van hem zelven, van T i s c hbein, van Angelica, van zijn vriend Moritz, van
anderen, getuigen van zijn ernstige begeerte om door to
dringen in de ziel van de ,Eeuwige Roma" . Zijn brieven
aan hertog Karel August, aan Charlotte von Stein,
zijn later uit aanteekeningen en brieven opgestelde „ Italienische Reise", wemelen van heerlijke herinneringen, van
betuiging en van geluk to rnidden van de diepe indrukken
hier ontvangen van land en yolk, van kunstwerken en
natuur . ,Nur in Rom habe ich empfunden was eigentlich
ein Mensch sei . Zu dieser lohe, zu diesem G-liick der
Empfindung bin ich spacer nie wieder gekommen", erkent
hij in 1828 aan E c k e r m a n n gelij k hij veertien jaren
vroeg er in een somber oogenblik zegt : ,seit ich caber den
Ponte Molle heimwarts fuhr, hab ich keinen rein gleelichen Tag mehr gehabt" .
Dat heeft Rome in G o e t h e' s leveen beteekend . Is het
wonder, dat hij begeerd heeft er zijn graf to vinden ?
,,Dulde mich, Jupiter, hier and Hermes fuhre mich spater
Cestius Dankmal vorbei, leise zum Orcus hinab",

zoo dichtte hij in de aan zij ne F a u s tin a gewij de
„Elegies.". Maar het lot zou anders over hem beslissen
en het is als een tragische schikking aan to merken, dat
niet hij zelf maar op denzelfden 29 sten October, die den
vader to Rome zag komen, zijn zoon A u g u s t (in 1830) begraven werd op dat oude protestantsche kerkhof bij Cestius'
piramide buiten de poort order de cypressen bij Aurelianus' stadsmuur.
Wat G o e the zoo diep heeft g evoeld, hebben honderden Duitschers na hem ondervonden . Een onophoudelijk
voortgaande stroom van Duitsche reizigers vloeit jaarlijks,
vooral omstreeks Paschen in verband met de kerkelijke
feesten, die den belangstellenden of nieuwsgierigen Prote-

stant zoowel als den vromen Katholiek trekken, naar Rome
en ieder brengt naar huis iets, iets ten minste terug van wat
G o e t h e eenmaal van daar heeft medegebracht . Niemand
kan zeggen wat dit voor een yolk beteekent . Wie zal
nagaan wat al die honderden voor hun levee aan dat bezoek aan de Eeuwige Stad to danken hebben ? Van zeer
velen, die langeren tijd in hare omgeving doorbrachten,
kan men getuigenissen hooren, die overeenkomen met wat
G o e the van zichzelven getuigde .
Niet het touristenleven, snellend van den Palatijn met
zijn wonderen naar den liefelijken Pincio, door de zalen
van het Vatikaan naar de indrukwekkende ruimten van St .
Pieter, van de stemmige S . Sabina naar de bonte Gesiu,
van het klassieke Pantheon met de moderne koningsgraven
naar het pauselijke Lateraan, van het koninklijke Quirinaal
op den Monte Cavallo naar het Forum, van G a r i b a l d i s
ruiterstandbeeld op den . Janicolo naar het eeuwige Kapitool, van T a s s o' s eiken bij S . Onofrio naar B r u n o' s
eenzaam standbeeld, van den Ponte Molle naar het Coliseo,
geeft een denkbeeld van wat Rome voor de wereld is geweest en nog zijn kan . Niet het volgens een vast program
planmatig bezoeken van Rome's kerken en kunstverzame-

lingen geeft den indruk, lien G o e t h e bedoelt . Niet de

studie der handschriften in de Vatikaansche bibliotheek of
de Vatikaansche archieven geeft inzicht in de oude wereld .
Wie Rome in zijn wezen wil leeren kennen, wie de curie
Rome's in hunnen innigen samenhang wil leeren begrijpen
zooals zij
het antiek-Romeinsche, het middeleeuwschPauselijke, het modern-Italiaansche
op elkander gevolgd,
uit elkander geboren zijn, moet dieper indringen in het
leven der Eeuwige Stad . Hij moet, met historischen zin
toegerust, telkens en telkens weder zich doordringen van
de beteekenis van wat daar is voorgevallen op deze plek
gronds, rustig zich rekenschap gevend van wat hij ziet en
het als in den geest doorleven d de eeuwen door : alleen tot
then prij s is de diepe zin van Rome's heerlij kheid to vatten .
Met historischen zin toegerust . Want Rome is het kort
begrip der algemeene geschiedenis van het beschaafd Europa,
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van de dagen af, toen C a e s a r' s adelaars doordrongen in het
donkere Gallie en Brittannie, toen de keizerlijke heerschappij
hare machtig a hand uitstrekte naar het weerbarstig e Germanje, dan door de eeuwen van kerkelijk overwicht onder
leiding der pauselijke macht een titanenstrijd strijdend
eerst met het verzet der wereldlijke vorsten, eindelijk met
de moderne wereldbeschouwing een wereldkamp, waar
wij nog middenin leven en die tot op den huidigen dag
telkens nieuwe phasen toont, nu eens in Italie, dan in
Engeland en de Nederlanden, dan weder in Duitschland,
heden in Frank-rift, morgen in Spanje misschien . Daar, to
Rome, is nog altijd een middelpunt van wereldhistorisch
gebeuren, van wereldhistorische beteekenis . Daar zetelt nog
altijd het hoofd eener wereldmacht, die ondanks alles hare
kracht vindt in de gemoederen van houderden millioenen
harer geloovigen, over de gansche wereld verspreid maar
alien eerbiedig luisterend naar, in ieder geval acht gevend
op het woord, dat daar wordt gesproken, als het heet ,Roma
locuta" . . . hoewel thans niet meer gelijk aan ,causa finita" .
Daar, to Rome, meer dan ergens elders in de wereld, liggen en
staan de overblijfselen, dwars door en op elkander, van wat
eeuwen en eeuwen lang den grondslag uitmaakte der beschaving van Europa en Amerika, van Azie, Afrika en Australia,
voorzoover deze laatsten den invloed der Europeesche beschaving hebben overg enomen of ondervonden . Wie to
Rome leeft, moet zich wel doordringen van de gedachte,
dat bier de wieg der E uropeesche beschaving hLeft g estaan,
dat hier gebeurtenissen zij n afgespeeld
en nog afgespeeld
espeeld
worden
die haren machtigen invloed op den geschiedkundigen loop der di -ngen laten gelden .
Is het wonder, dat vele der beste geesten van het
moderne Europa zich aangetrokken hebben g evoeld tot
de Eeuwig e Stad ? Is het wonder, dat zij hebben willen
zien, met eig en oog willen zien, wat daar to zien was, to
ondervinden viel ?
Vooral Duitschland kan daarvan getuigen . Een aantal
zijner eerste zonen heeft zich gebaad in de weelde van
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Rome's gedenkteekenen, heeft in Rome nieuwe denkbeelden
gezocht en gevonden . Het Duitschland der 19de eeuw met
zijn idealen, met zijn historischen zin, zoo verschillend van
d at der 17 de en 18de, herleefd in grooter kracht dan ooit
to voren, staat onmiskenbaar onder den invloed dier denkbeelden, middellijk of onmiddellijk . Hoort, hoe v o n R e um o n t den lof zingt van Rome : „das Ziel fur jedes Alter,
jeden Stand, jeden Bertlf, wohin jeder von dem Seinen
mitbringt, von wo jeder meter als er gebracht, mitnimmt,
reicher, befreidig ter, in sich sicherer heimkehrend, nach
der Verwirklichung der Traume der Jugend, der Erfiillung
der Wiin sche des reiferen Alters . Rom spricht mit jedem
seine Sprache, fordert jedes edle Streben, befestig t jeden
ruhmlichen Vorsatz, erschlieszt den Weisen ausgedehnteren
Horizont ." G o e t h e zocht van zijne ,physisch-moralische
Vebeln" genezing,,unt:er den Strahlen der rcmischen Sonne"
,,Hohe Sonne, du weilst and du beschauest dein Rom !
Groszeres sahest du niclit and wirdst nichts Graszeres sehen" . . .

Ook voor ons land kan Rome
niet het Roomsche
Rome maar het Eeuwige Rome, het Rome boven alle geloofsverdeeldheid, boven alien staatkundigen twist, boven alle
kleine fouten der wereldgeschiedenis worden wat het
voor Duitschland is geweest : ecn bron van nieuw nationaal
leven, van idealen zin, van wereldhistorisch denken en
gevoelen . En schrijver dezes acht zich gelukkig den grondslag to hebbe:n molten helpers leggen van een Historisch
Instituut, dat uiet alleen de schatten van de Romeinsche,
van de Italiaansche archieven en bibliotheken voorzoover
onze geschiedenis betreft kan onderzoeken en misschien
beuren maar ook nog, naar de bedoeling zijn er grondleggers, een hoogere beteekenis voor ons volksleven kan
immers een steunpunt kan worden voor alle
hebben
Nederlanders, die niet maar als touristen naar Rome komen
doch als begeerigen naar ontwikkeling van hun geest op
het gebied van kunst en wetenschap, antiek en modern .
Het zou overbodig zijn hier nog eens to herhalen, van
hoe groot nut een bezoek aan Rome kan zijn voor hen,
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die onze gymnasiale jeugd hebben in to leiden in de klas-sieke wereld . Er mag op gewezen worden, dat het aantal
leeraren aan de gymnasia, die dit inzien en diensvolgens
met medewerking der betrokken autoriteiten handelen,
jaarlijks toeneemt. Zoo zal het overwegend grammatikale
onderwijs, dat terecht ook bij de leeraren zelf hoe larger hoe
meer teg enstand vindt, moeten wijken voor een alg emeen
philologisch, niet het minst archaeologisch, waarbij de
hoofdzaak niet is verklaring der taalkundige vormen als
heilzame hersengymnastiek maar begrijpen van den geest
der klassieke literatuur
lien men niet geheel begrijpen
kan zonder de klassieke landen zelf bezocht to hebben,
zonder het oog en den geest to hebben verzadigd van
wat en Rome en Griekenland, maar het eerst Rome biedt .
Het schijnt bijna even overbodig thans nog eenn lans
to breken voor het groote uut, dat onze historiographie
kan trekken uit de werkzaamheid van aankomende historici
in Italie, met name to Rome . Ran k e , die er reeds voor
40 jaren op wees 1), hoe het eerst de Italiaansche historiographie der 16de en 17de eeuw ,welthistorische Begebenheiten ohne nationalen Bezug" tot haar veld koos,
hoe 2) „die andere archivalischen Dokumente, so n-.tzlich
sie sein mogen Irthumer zu zerstreuen, doch meistens fiagmentarisch and einseitig, wenig dazu beitrag en zu einer
lebendigen Beschauung der Personlichkeiten zu g elangen"
maar hoe de Venetiaansche Relazioni (en in navolging daarvan
de Florentijnsche, Romeinsche, Sardinische enz .) zich plaatsen
op eenn algemeener standpunt R a n k e stelde 3) den inhoud
der Romeinsche archieven nog veel hooger uit het oogpunt
van ,universale Bedeutung" dan then der Venetiaansche,
„denn die Summe aller Geschafte der katholischen Welt
,,concentrirt sick in Rom" . De voile vrije opening dier
archieven
en wij zijn thans zoo gelukkig daarvan to
kunnen genieten, dank zij den ruimen wetenschappelijken
blik van L e o X. I I I, die meende dat, wat er ook uit die
1) Franzosische Geschichte, V, S . 3 .
2) Ib . S . 31 .
3) S . 92 .

archieven mocht worden aan het licht gebracht, de vrijheid
van historisch onderzoek ten slotte nooit ten nadeele der
Kerk ken strekken achtte hij „fur die Erforschung der
neueren Geschich to das wichtigste Ereignisz, das sich
denken liesze" .
De beoefening der geschiedenis ten onzent lijdt nog
altijd aan het euvel eener al to groote beperking onzer
bronnenstudie tot inlandsche gegevens. Wel is daarin ten
opzichte van on ze eigen historie veel verbeterd, sedert
Groen van Prinsterer en Bakhuizen van den
Brink in de archieven der naburige landen rondzagen,
sedert F r u i n in zijnn „lien Jaren" de Spaansche gegevens
in het krijt bracht, sedert het onderzoek der buitenlandsche
archieven op groote schaal, zij het met beperkte middelen,
in het algemeen ten onzent werd aangevangen . Maar uit
de schaarschheid der geschriften over algemeene geschiedenis .
ten onzent blijkt duidelijk, dat er nog veel ontbreekt aan
de vorming onzer geschiedkundigen in deze richting . De
beschouwing onzer eigen geschiedenis zou er zeer bij winnen, wanneer men zich gewende haar nog meer dan thans
het geval is to bestudeeren in verband met de algemeene,
haar ook in de praktijk meer opvatteud als eene bijzondere
volksgeschiedenis dan als iets wat een afgezonderd geheel
op zichzelf uitmaakt . En daartoe kan de studie der Italiaansche archivalia allicht een betere voorbereiding zijn
dan die van de verzamelingen in de staatsarchieven to
Parijs, Louden, Berlijn, Stockholm enz ., welker overigens,
op zichzelf hoogst belangrijke inhoud op voor ons doel
bedenkelijke wijze kan leiden tot die ,eenzijdigheid", waarvan Rank e , die die archiev n bet r dan iemand kende,k
sprak op de aangehaalde plaats : daar tech vindt men in
hoofdzaak Fransche, Eugelsche, Pruisische, Zweedsche enz .
betrekkingen vermeld en beschouwing swijzen uitg ewerkt, ,
terwijl in Italie het ,universale" de overhand heeft, het algemeene, dat boven het bijzondere de aandacht verdient .
Nog minder noodig schijnt het to wijzen op het groote
voordeel, dat onze kunst zou kunnen trekken uit geregelder
en nauwer verband met wat Italie in dit opzicht oplevert .
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En men vreeze niet
zelfs de in dit jaar bij alle hulde
zoo dikwijls misbruikte groote naam van R e m brand t
kan pier geen dienst doer
dat onze rationale kunstopvatting daaronder al to veel lijden zou . Overdrijving van
het classicisme schijnt in de kunst even nadeelig als in de
letteren en maakte ook ten onzen t herhaaldelij k reactie
broodnoodig ; maar innige kennismaking, n een in zich opnemen van datgene wat op bet gebied der plastiek de
klassieken der Oudheid en die van omstreeks 1500, op bet
gebied ook der schilderkunst de Italianen der 15de en 16de
eeuw ors hebben nagelaten, zou
den leek zij deze opmerking vergeven
onzen vaderlandschen kunstenaars
ten goede kunnen komen, den zwakken ten spoorslag, den
sterken ten breidel, alien ter bezieling tot bet hoogste .
Ook voor ons land geidt wat J u l i u s V o g e l omtrent
Duitschland zegt van Rome's, der ,Rohe Schule", der
,,Fiirstin der Welt", ,segenspendende Macht" . Ook voor ons
geldt wat op bet voetstuk van G o e t h e' s standbeeld in
de Villa Borghese to lezen staat over den invloed van
Italie op het lot van een yolk als het Duitsche, welks
,,Idealismus" daardoor ,neue and hope Ziele" verre vooruit
voor zich heeft g ezien . Het Duitschland der 19de eeuw heeft
aan dat onder Italie's helderen hemel bevruchte idealisme
zeker voor een goed deel de hooge plaats to danken, die
bet inneemt onder de volkeren der wereld. Zou dat idealisme, door Italie, door Rome in de eerste plaats bij velen,
zeer velen ook onzer landgenooten gewekt, ook op onzen
wat nuchteren volksaard geen zegenrijken invloed kuunen
hebben ? Ik aarzel geen oogenblik deze vraag toestemmend
to beantwoorden en met M i c h e 1 a n g el o' s woorden in
dezen zin ook ons yolk toe to roepen
,,Door den glans van de ster der Schoonheid slechts
wordt bet uitzicht heiderder op de hoogere wereld, die
bet doel is van alle werkzaamheid ."

HOE KOMEN WIJ UIT HET
MOERAS?
DOOR

G. POLVLIET.

I.
In de tweede helft van het Napoleontische tijdvak
vertoonden zich teekenen van onvoldaanheid order de
gehuwde Fransche officieren en onderofficieren . Men had
nooit rust, was heden hier, morgen daar, vervreemdde van
gezin en kroost en kon niet genieten van zijn financieelen
welstand .
Deze toestand werd wellicht door Napoleon voorzien, toen hij de meening verkondigde, dat militairen beter
doers niet to huwen. De Keizer was to groot menschenkenner om niet in to zien, dat, zelfs zonder verworven
fortuin, de gezellige maatschappelijke natuur van den
mensch, de drang naar huffs en haard, op den duur hear
rechten gaan hernemen op den meest schitterenden militairen roem . Ret was een verschijnsel, dat zich reeds bij
de legers, die Alexander den Grooten en Karel XII
op hun zwerftochten gevolgd waren, had voorgedaan en
dat N a p o I e o n, grondig beoefenaar der krij gsgeschiedenis,
zeker niet onbekend is gebleven .
Ook tegenwoordig begins en zich daar, waar de Napo-
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leontische traditie de heerschende is, en dit is in wezen
nog onder nagenoeg alle beroeps-militairen het geval,
teekenen van onvoldaanheid to vertoonen . Ditmaal op tegengestelde gronden . Van hetgeen N a pole o n to veel gaf,
ontvangt men nu to weinig. Die militairen, door opvoeding en leefwijze, door aangekweekte begrippen en verhoudingen, op den . oorlogstoestand als regel ingericht, wat
N a p o 1 e o n' s imperium medebracht, dienen inderdaad nog
slechts om oorlog to voorkomen . Het leger is daardoor
een orgaan geworden, dat, gelijk G e o r g e D u r u y het in
„l'Ofcier Educateur" treffend teekent : ,ne remplit pas
ou ne remplit que d'une facon intermittence et partielle --1'uniqu e fonction a laquell a it a ate destin4 . Or tout organe
qui se trouve dans ce cas est une organe qui souffre ."
Onder deze omstandigheden, die men de militaire zijde
van den gewapenden vrede kan noemen, werken de beroepsmilitairen eigenlijk in de eerste plaats mede om oorlog to
voorkomen, terwijl hun opleiding, studie, leefwijze, hun
gevoel van kracht, hun geheele zijn, tot hun uitrusting en

kleeding toe, op het voeren van oorlog gericht blijven.

Waar activiteit hun reeds van jongs of door de militaire
opvoeding als ideaal voor oogen wordt gehouden, blijkt de
werkelijkheid van den dagelijkschen dienst vooral passieve
eigenschappen van hen to eischen .
Dat stet selmatig opwekken van bij zondere begrippen,
zulk opeenhoopen van energie zonder een natuurlijke bevrediging door die reeks van krachtige handelingen en
daden, welke oorlog heet, zoo groote drift bij zoo geringe
voldoening doen op den duur overprikkeling ontstaan ; er
vertoonen zich hier en daar verschijnselen van psychisch
lijden. Men heeft sombere buien, vraagt zich of : ,waartoe
ben ik eigenlijk nut, waarvoor die inspannende studies, die
reeksen examens, die lichamelijke inspanning, die opgewekte vervulling van vermoeiende, eentonige diensten, die
goede wil en dat goed voorbeeld gedurende mijn beste
levensj aren ?" Men heeft waanvoorstelling en : voert D r e yf u s-, B i t s e- en G u m b i n n e n-processen . Men wordt wantrouwen d : pier arresteert men spionnen, char worden

steeds meer centraliseerende, bureaucratische middelen van
controle toegepast . Men gaat kleinigheden breed uitmeten,
is ontevreden over zijn minderen, moppert op zijn chefs,
op zijn dienst, op den tijdgeest, op de maatschappij . Soms
verslapt de veerkracht, blijkt het ideaal er een geworden
to zijn van to dienen voor het pensioen, om kool to gaan
planten in den ,Achterhoek ." Een teekenend kenmerk van
deze „malaise" is verder het feit, dat men volstrekt niet verzich verzet tegen de middelen van
moedt ziek to zijn,
herstel, die van buiten of moeten worden opgedrongen .
Verschillende grieven, dikwijls overdreven voorgesteld,
moeten dus voor een obj ectief waarnemer vooral beteekenis
hebben als ziekte-verschijnsel, niet als oorzaak der,,malaise" .
Als J a u r e s verklaart, dat de menschheid onder den
g ewapenden vrede gebukt gnat, moet hij er bij voegen, dat
zulks met de staan de legers, die dezen in stand houden,
in nog grooter mate het geval is . Als J a u r e s zich afvraagt, of de menschheid niet het lijk van den oorlog op
haar schouders torst, dan vragen wij, of m en door het
blijven toepassen der staande-legerbegrippen bij de opvoeding, oefening en huishouding der weermacht, niet probeert
een lijk leven in to blazen .
De mannen in ons leger, of zij tot de Oude of de Jong e
School behooren, treft in beginsel geen blaam . Zij zijn
slechts datgene, wat de opvoeding, van of hun vijftiende
of zestiende jaar in een zeer bij zondere richting geleid,
met zekere abstracte idealen als richtsnoer, van hen gemaakt heeft en van hen heeft moeten maken . Want, om
met J e a n P a u I to spreken, de man, bij wien, door welke
oorzaak dan ook, het evenwicht van krachten is verbroken,
zal altijd in de opvoediug datgene willen overbrengen,
waardoor hij zelf aldus geworden is . De ij ver, de hardnekkigheid, waarmede zoowel de Oude als de J onge School
haar zaak verdedigt, waarvoor zij veel onaangenaams moet
lijden, bewijzen dit reeds . Het zijn twee opvoedings-stelsels,
die met elkaar in botsing komen en die twee levensrichtingen vertegenwoordigen : de Oude School met haar verouderd militair onderwijs-stelsel van africhting, naast de
4
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-- 5 0 -maatschappij, en de Jonge School, die, met toepassing van
de moderne begrippen van opvoeding en vorming en de
hulpmiddelen der algemeene wetenschap, de weermacht in
de samenleving wil terugvoeren, haar minstens daarop
grondvesten.
Natuur-historisch heeft de reactie altijd ongelijk . Maar
bijzonder in dit geval zijn, om met F ruin to spreken, de
mannen des behouds ,niet zoozeer to laken om hetgeen zij
hebben ing evoerd, alswel omdat zij niet tij dig hebben afgeschaft, wat door de eischen des tijds niet langer gewettigd
werd."
Het is een kenmerk der ontwikkelings-geschiedenis van
het krij gswezen, dat weinig hervormingen geleidelij k groeiden, op wetenschappelijke gronden tot stand kwamen of
door het leger zelve zonder druk van buiten werden ingevoerd . Het leger wilde weinig weten van hetgeen niet
uit hemzelf was voortgekomen . Invoering van nieuwigheden
van buiten stuitte steeds op min of meer sterk verzet .
N a p o 1 eon, als Keizer, bewees reeds onder den invloed
van die neiging to staan, toen hij voor zijn oorlogsvloot
de uitvinding der stoommachine afwees, die hem werd aangeboden en niet inging op de aanbiedingen van een Duitscher, betreffende een achterlaad-geweer de later zoo
bekend geworden ,Ziindnadel ."
Later valt op hetzelfde verschijnsel to wijzen, o .a. bij
de toepassing van het achterlaad-geschut, van stoommachines,
van spoorwegen voor militaire doeleinden -- „die Eisenbahnen sired einmal friedlicher Natur", wierp men den
jongen Molt k e tegen .
Toch heeft diezelfde N a pole o n door de invoering der
conscriptie den grondslag gelegd van een socialiseering
der weermacht, zooals deze door de Fransche Revolutie was
voorbereid bij haar „levees en masse," hoewel dit beginsel
eerst recht gehuldigd werd door het ultra-militairistische
Pruisen .
Hoe vollediger nu het begrip volksleger zal toegepast
worden, in des to grooter mate het wel en wee der weer-
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macht een zal worden met dat der geheele volkshuishouding.
Hetgeen weer ten gevolge zal hebben, dat geen weermacht
op den dour aan meerdere publieke regeling en toezicht
ontkomen zal . Ontwikkeling der weermacht in den zin
van meerdere socialiseerin g is dan ook zeker. En het is
sneer dan ooit een eisch des tijds to achten, die ontwikkeling op gezonde wij ze, zonder schokken, to doen plaats
hebben door haar bijtijds in juiste banen to leiden .
Degenen in het leger, die dit begrepen hebben, zijn,
liever dan onderling to mopperen of werktuigelijk mee to
loopen al of niet onder lijdelijk verzet, naar de oorzaken
van het verschijnsel gaan zoeken, dat in onze Volksvertegenwoordiging nu eens officieel als ,het militair moeras"
dan weer als „de militaire malaise" betiteld is geworden .
Maar is het nu wel billijk, dat een deel der vakmannen hen met den vinger nawijst P Getuigt het niet
van oppervlakkigheid hen als een van de oorzaken der
,,malaise" to beschouwen ' Zeker, bij elk onderzoek is
dwalen mogelijk . Maar om van dwaling to overtuigen
moet men bewijsgronden aanvoeren. Ook hier behoort eon
critiek op het bestaande met tegencritiek beantwoord to
worden . Dit geschiedt niet door zich to beroepen op den
goeden, ouden tijd, door vast to houden aan dogmatische,

bijna scholastieke stellingen, aan abstracte idealen, evenmin
door zich van die critiek of to maken met het stopwoord
,,ondermijning der krijgstucht." 1)
Wordt die Jonge School niet gedreven door dezelfde
beweegredenen als haar tegenstanders, beweegredenen, die
niet anders zijn dan het behartigen van de belangen van
een goede militaire verdedigin g en de innige overtuiging
van de noodzakelijkheid daarvan voor het Vaderland a Is
het nu wel zoo vreemd, dat zij
evenals dit trouwens met
de Oude School het geval is met het grievend onteerend
gevoel die militaire verdediging in het moeras to weten,
1) Nieuw is deze strijdwijze niet . In ,Hume : Inquiry concerning
the human understanding" lezen wij : „There is no method of reasoning
more common, and yet none more blameable, than to endeavour the
refutation of any hypothesis bij a pretence of its dangerous consequences ."
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bij het zoeken naar middelen tot herstel andere web en
inslaat dan die in de laatste honderd jaar blijkbaar niet
naar het doel hebben gevoerd ? En is het dan zoo to laken,
dat zij bij het of bakenen van die wegen in de eerste plaats
het oog richt op de banen, waarlaugs de moderne wetenschap zich in diezelfde honderd jaar integendeel met zoo
schitterend resultaat bewogen heeft ? Die wegen zij n toch
niet afgesloten door het bord j e ,verboden toegang v oor
militairen" P
II.
Werd het leger, tengevolge van gebrek aan zelf
ontwikkeling, om zoo to zeggen, door krachten van buiten
af, als door inductie, gedwongen to deelen in de groote
evolutie, waaraan elke instelling, als ware zij een levend
wezen, is onderworpen, die krachten deden niettemin hun
invloed blijvend gevoelen .
De strategie in de eerste plaats deelde in den grooten
ommekeer, dien stoom en electriciteit in het verkeer en de
verhouding der volken en individuen hebben to weeg
gebracht .
Met de techniek der wapens was dit in niet minder
mate het geval, wat weer van onmiddellijken invloed was
op de tactiek . Daar ontaardde de evolutie, eerst onder
invloed der verbeterde vuurwapen-techniek, daarna onder
dien der nieuwe rookzwakke buskruitsoorten en springmiddelen, in een revolutie ; schoksgewijze werd in de afgeloopen eeuw, vaak ten koste van nationale rampen en
bloedige offers, bij elken nieuwen oorlog een geweldige
opruimin g gehouden on der vastgeroeste, militair-tactische
begrippen, die, hoewel verouderd, gedurende de vredesjaren
in toonaangevende vakkringen, deels uit overlevering, deels
uit verstokte behoudendheid, in eere werden gehouden en
aangebeden als een evangelie 1) .
Anders wat de legervorming betreft. Napoleon, de
1) Men zie Rusland, in dit opzicht, in den jongsten oorlog tegen
Japan .
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geniale, aristocratische leerliug der Revolutie, hij, die in
dat tijdperk, evenmin als de laatste L o d e w ij k, jets verg eten, maar daarentegen alles geleerd bleek to hebben, toonde
zich hier, evenals trouwens bij zijn geheele oorlogsvoering,
z66 kettersch, dat de Oude Militaire School van die dagen,
de School der tradition van F r e d e r i k den G r o o t e n en
D a u n, zijn geheele systeem kenschetste als ,monsterachtig
onj uist", als een bederf der oorlooskunst . De Napoleon
van voor Jena en Auerstadt was het razende, heethoofdige,
onkrijgstuchtelijke roode beest der gepruikte, methodieke
Oude School van die dagen . En Loch was die vooruitstrevendheid slechts schijnbaar . Zij was inderdaad niets anders
dan een, op scherpzinnigheid, waarneming en gezond verstand gegrondveste, terugkeer naar de beginselen volgens
welke het nude Rome zijn onoverwinlijke legerbenden had
.g evormd . De „style empire" is ook op militair gebied,
na de stij ve gekunstelde onnatuur der achttiende eeuw, een
terugkeer naar de klassieken .
N a p o l e o n' s systeem betreffende legervorming is
sedert vrijwel algemeen gevolgd, zelfs in eenige rijken meer
volledig doorg evoerd. En het geheim van deze oogen schijnlijke uitzondering op de behoudendheid der staande-leger-denkbeelden is vooral to danken aan de harde lessen, die
Pruisen, bij Jena en Auerstadt, van Napoleon kreeg .
Gewoonlijk wordt beweerd, dat de Napoleontische oorlogsvoering door C 1 a u s e w i t z aan het Duitsche leger is
bekend gemaakt en dat zij daarin beter is doorgedrongen
ddan in het Fransche van het tweede Keizerrijk, waarop
voor een deel Duitschland's overwicht in 1870 berust . Het
is in zooverre waar, dat C 1 a u s e wit z' leer nooit ontiaardde in die van een starren scholasticus . Hij trad nimmer op den voorgrond maar hij heeft uit de oorlogen, die
hij medemaakte, dank zij zijn talent van opmerken, leering
weten to trekken . Zoo werd N a p o l e o n ziju voornaamste leermeester, maar nimmer werd hij een apostel van diens systeem
!op de manier zooals sommige hedendaagsche militaire theoretici dit bijv . zijn van de Duitsche oorlogsvoering in den
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strij d '70/'71 . Ook bij de opvoeding voor den oorlog richtte
hij in de eerste plaats zijn blik op de algemeene ontwikkeling der beschaving uit haar natuurlijke oorzaken. Zijn doel
was, het wezen van den oorlog to bepalen en het verband
op to sporen tusschen de verschijnselen van den oorlog
en de overeenkomstige verschijnselen der samenleving .
De oorspronkelijkheid van C l a u s e wit z' reuzenarbei i
komt eerst uit, als men de voorliefde der militaire wetenschap nagaat om sommige dogma's uit vroegere oorlogen
vastgesteld, voor alle gevallen min of meer als onomstootelijk vast to stellen . Deze hegemonie van een rechtzinnige krijgswetenschap bestaat nog . Maar ten tijde van
C 1 a u sew i t z' leerjaren was dit in sterker mate het geval,
wat blijkt uit het toenmalig, hierboven vermelde, oordeel
over de zoogenaamde krijgswetenschappelijke ketterij van
Napoleon .
De oorlog werd in die dagen beschouwd als iets, dat
geheel buiten het yolk omging . Hij gold als een kunst op
zichzelf. Dvenals in de politiek aan het einde der 18e

eeuw de opvatting heerschte, dat oorlog en vrede louter

quaesties waren, die den vorsten betroffen, zoo werd de
kunst van oorlogvoeren opgevat als iets, waarmede de
overige wetenschappen niets to maken hadden, en dat alleen
de vakmannen konden beoordeelen . Zij was de oorzaak van
de afscheiding van leger en yolk, die de toon aan gevende
kringen in het leper ook daarna in stand hielden, hoewel
reeds de Fransche Revolutie en daarna N a pole o n dew
dwaalleer op afdoende en duidelijke wijze, zou men meenen,
ten onderste boven hebben geworpen.
Evenals nu nog het geval is, speelden de gevechten en
troepenbewegingen in den oorlog zich in zeer eenvoudige
vormen en handelingen af. Maar dit voldeed den militairen
scholastici niet. Men blies in vredestijd de eenvoudige
oorlogsdaad op tot eenn gekunsteld, samengesteld feit, men
deed geleerd en diepzinnig . De grondgedachte, om uit de
empirische periode der middeleeuwen iets stelselmatigs op
to bouwen, was goed geweest, maar als bij alle onderzoek,
waarbij de theorie niet voortdurend aan de practijk getoetst
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kan worden, ging men to ver en geraakte in een wirwar
van stellingen en spitsvondigheden, waaronder de eenvoudige logica van de daad en het gezond verstand dikwijls bedolven geraakten .
Dus zag het er aan het einde der stelselzuchtige 18e
eeuw met de militaire wetenschap wonderlijk uit, wat door
eenige voorbeelden duidelijker zal blijken . De verhouding, waarin de linie, in welke een zeker leger opmarcheert, staat tot de linie, waarlaugs het genaderd is, de
ligging van het operatie-object ten opzichte van die linies,
de hoek, welke die linies met elkaar maken, werden beschouwd als beslissend voor de bewegingen der troepen .
Met Bergen en hun uitloopers, met ligging en richting van
dalen e . d . moest to velde nauwkeurig rekening worden
gehouden . Schertsenderwijs kenschetste men dezen toestand door de bewering, dat de stelling : ,het batalj on
dekt den berg, en de berg hot batalj on", uit dit tijdperk
of komstig is . Op de positien, die de troepen ten opzichte
van elkaar innamen, kwam alles aan en men verloor het
natuurlijk, logisch benutten van het terrein door levend
en bewegelijk element, dat elk korps, elke afdeeling vormt
. Dat, bij vooren vormen moet, ten eenenmale uit het Dog
beeld,

de

hoek

tusschen

operatie-liju

en

operatie-basis

theoretisch voortreffelijk (dus 90°) Loch practisch onbruikbaar kan zijn, bijv . omdat er geen begaanbare web is, wilde
er maar zoo een, twee, drie niet in . Dat een hoogte-keten,
die aan alle eischen voor een prachtige stelling voldoet,
geen waarde heeft als zij de wegen, waarlangs de vijand
naderen zal, niet afsluit en bestrijkt, werd volstrekt niet
erkend . De militaire wetenschap van die dagen ging uit
van de opvatting, dat een vijand dan maar op die stelling
moest aanvallen en het zeer ongepast zou zijn haar links
to laten liggen en met de hoofdmacht zijn weg to vervolgen .
Napoleon was voor de Pruisische militaire pruiken
dit ongepast heerschap bij Jena en Auerstadt . Maar de
verstokte aanhangers van de Pruisische School hadden
harde koppen : generaal M a s sen b a c h, een der voornaamste aanhangers der Oude School, die de meetkunde
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hoofdzaak voor den aanvoerder verklaarde, (wij hebben
o. m. ook flog to veel met meetkunde zitten prutsen ten
koste der militaire vakken) reed den avond van den slag
bij Jena onder de verslagen afdeeling en rond, wees hun
hoopvol op den Ettersberg bij Weimar, then hij bij zijnn
vredes-studien tot een beslissend punt had gemaakt, en
zag daarbij geheel over het hoofd, dat geen Ettersberg
het, bij den laatsten verpletterenden nederlaag verloren,
moreel en materieel weerstandsvermogen van het leger kon
goed waken .
Zelfs een figuur als K n e s e b e c k bewees nog in zijn
jongere jaren kort voor Jena en Auerstadt wisk unstig,
dat eeri aanval der Franschen op Pruisen in de richting
der Elbe onmogelijk was ; want daar lagen twee vestingen
Erfurt en Maagdenburg en ieder van die vestingen had
haar bepaalde werkings-sfeer . De Keizer moest onherroepelij k in een van beide zijn onderg ang vinden . Maar
Napoleon, de groote naturalist, trok, alle pruiken met
hun werkingssfeeren ten spijt, Erfurt eenvoudig voorbij,
terwijl Maagdenburg in zijne handen viel, omdat men, in
vast vertrouwen op haar werkings-sfeer, een pruik tot commandant van deze machtige vesting met haar 20 .000 man
sterke bezetting had benoemd .
Nu was dit verschijnsel niet bepaald Duitsch . In
Frankrijk zelf is het alweer Napoleon geweest, die een
einde heeft moe ten. maken aan dergelij ke opvattingen . In
de tweede helft der 17e eeuw Loch waren wijzigingen in
den vestingbouw noodzakelijk geworden door meerdere uitwerking van het geschut : beter kruit, handelbaarder vuurwapenen met minder speelruimte 1), betere richtmiddelen,
betere oefenin gen . De Fransche, militaire ing enieurs hielden
echter over het algemeen hardnekkig aan hun verouderd,,front
moderne" vast en wie anders wilde, waagde het niet zijn
meening to openbaren, omdat vele chefs beweerden, dat
ieder, die eenige verbetering op het bestaande model voor1)
j ectiel.

Verschil tussehen de middellijn van do ziel en die van het proE-
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stelde, juist hierdoor bet bewijs leverde van volkomen
onbekendheid met de kunst van den vestingbouw, en dus
als ongeschikt gesig naleerd moest worden . Niet door een
militair ingenieur, maar door een cavalerie-officier, M o nt a 1 a m b e r t, was bet, dat ten laatste de gebreken van het
stelsel moesten worden aangetoond . In de 18e eeuw kwam er,
na V a u b a n , achteruitgang in de kunst van den vestingbouw. De overdreven bewondering voor diens stelsel door
de ingenieurs, die op hem volgden, was doodend voor elke
afdoende verbetering, die werd voorgesteld en bedierf d e
beste voorschriften . Op aanraden van V a u b a n waren in
vredestijd de zoogenaamde analysers van vestingen (belegerings-oefeningen op de kaart) ingevoerd . Deze oefeningen,
die zeer nuttig kitnnen zijn, leiden echter tot scheeve gevolgtrekkingen, indien men de uitkomsten daarvan als absolute waarheden gaat beschouwen, omdat daarbij de hoofdfactor van elke oorlogshandeling, bet moreel, bet levend
element, niet in rekening kan worden gebracht en alleen
bet minst belangrijke, bet doode, in aanmerking moet
wordenn genomen . Toch ging een der hooge militaire deskundig en in Frankrijk, niemand minder dan de Eerste Inspecteur-Generaal van Fortification, zoover, om de absolute
waarde van een vesting (moment der vesting) voor to stel-

len door een formule, n .1 . bet quotient van bet weerstandsvermogen, in dagen berekend naar de analyse, en de
onkosten van den bouw 1).
Zulke opvattingen en zulk een militaire wetenschap
getuigen niet van een klare voorstelling betreffende het
wezen van den oorlog, dock dat zelfs knappe koppen dergelijke clenkbeelden verdedigden zal ons minder verwonderen, als we nagaan, dat het nog maar heel enkele jaren
geleden is, dat in Nederland den boeren-milicien wel werd
geleerd, dat kanon, geweer en pistool een ziel hebben, dat
die ziel zooveel trekken en zooveel velden heeft, rechtlijnig, rechtsch, concentrisch, maar dat het tegelijkertijd
then milicien als een militaire ondeugd werd aangerekend,
1) E l and . Versterkingskunst .
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wanneer hij van het bestaan van zijn eigen ziel blijken gaf
door na to den ken .
Aan C l a u sew i t z komt de eer toe het geweldig verschijnsel in het ontwikkelings-proces en in het verkeer der
volken, dat oorlog heet, midden in het leven geplaatst to
hebben met de verklaring, dat oorlog niets anders is dan
een voortgezette politiek met bijzondere middelen .
Evenals bij politieke en handels-operation gaat het in
den oorlog . Niet het terrein, de stelling, het wapen geldt
in de eerste plaats, maar de tegenpartij, haar moreel en
haar wijze van oefenen en het uitvorschen van haar sterkte,
bedoelingen en plannen 1) . De oorlog is geen schaakspel,
waarbij men de zetten der tegenpartij berekenen kan, het
is veeleer een kaartspel, waarbij men met de onbekende
kaarten rekening kan houden, naarm ate er uitg espeeld
,worden 2) . Het element, waarin de oorlog en de daden
van den veldheer zich bewegen, is de onzekerheid en reeds
op grond - daarvan is het, dat geestkracht, initiatief, doorzettingskracht en karakter hier van oneindig meer waarde
zijn, dan geleerdheid, de kennis van reg elen, stellingen,
feiten, voorbeelden en cijfers 3). Zij, die daarin hun kracht
zoeken bij de opvoeding van den aanstaanden militairen
1) Die Theorie des Kriegskunstes ist nichts ale ein verniinftiges
Nachdenken fiber alle Lagen, in welche man im 'Kriege kommen kann .

Die ge fahrlichsten

dieser

Lagen

musz man

sich am

and am beaten dari ber mit rich einig werden .
Entschlussen aus Grinden der Vernunft ."

haufigsten

denken

Das fiihrt zu herolschen

Von Clausewitz.
Reeds I p h i k r a t e s verkondigde, dat er voor den aanvoerder geen
schandelijker verantwoording denkbaar is, dan het : ,dat had ik niet
vermoed ."
2) Es gibt keine menschliche Tatigkeit, welche mit dem Zufall so
bestandig and so algemein in Beriihrung stiinde, ale der Krieg. Mit dem
Zufall aber nimmt das Ungeffhr and mit ihm das Gliick einen groszen
Platz im Kriege ein .
Von Clausewitz .
3) Hot aanvoeren van een krijgsmacht, het doorzetten van een
strategisch doel, vordert in de eerste pleats groote karaktersterkte,
menschenkennis en helderheid van den geest.
v . d . G o I z.

59
aanvoerder, staan feitelij k nog niet ver boven genoemden
Inspecteur van Fortification of M a s s e n b a c h, dien Generaal B e r w i c k het ideaal van een veldheer genoemd heeft,
omdat hij zonder gevecht een overwinning wist to behalen,
alsof het einddoel van den oorlog niet is de vernietiging
van vijandelijke strijdkrachten, het zij met of zonder overwinning . Ook militaire strijd is het wederkeerig meten der
lichamelijke, materieole en moreele krachten door middel
van de laatste met hulp van de eerste . Daarvoor positieve
regels als recepten to willen geven, volgen s welke men in
bepaalde omstandigheden to handelen heeft, is onmogelijk .
Het moreel element speelt bij elke militaire handeling de
voornaamste rol en valt buiten elke berekening . Deze regel,
in C l a u s e w i t z' dagen vooral geldend voor de hoogere
rang en, heeft zich, door de m oderne oorlogvoerin g tot de
gewone strijders uitgebreid . Tat toen in de eerste plaats
gold voor den samenhang der afdeelingen en hun aanvoerders, een en verbonden door een onzichtbaren draad,
geldt nu reeds voor elken strijder afzonderlijk, die bij het
verspreide gevecht in vele gevallen zijn eigen aanvoerder
zal moeten ziju .
Deze lessen kunnen min of meer aan elken grooten
oorlog ontleend worden, doch om ze toe to passers schijnt
men eerst zelve op gevoelige wijze geslagen to moeten
worden . Wij hebben die lessen opzettelij k ontleend aan
Pruisen om to doen uitkomen hoe weinig men in Nederland tot het wezen van het Pruisische stelsel is doorgedrongen.
Helaas heeft Nederland geen C l a u s e wit z gehad . Het
bleef een nabootsen van vreemde mogendheden 1), zonder
1) Dit verschijnsel schijnt overigens internationaal to zijn . Len Fransch
schrijver in de Revue des Deux Mondes laat zich over de Marine-maneuvres in Frankrijk in het jaar 1900 als volgt uit : ,Nous noun sommes
saxonises . Peut-etre viendra-t-il quelqu'un, dans la suite des temps, qui
decouvrira les qualites francaises ."
Ook de landmacht in het land van N a p o 1 e o n schijnt daaraan to
lijden
,,La realite est qu'en France on ne veut se servir des nouveautes
que lorsqu'elles noun reviennent de 1'etranger ; en 1893, un regiment
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dat van een nationaliseeren van het stelsel sprake was .
De fouten, die Napoleon's stelsel aankleefden, nam men
niet weg. De oorlogen van het Tweede Keizerrijk schenen
trouwens opnieuw het goed recht van die onveranderde
toepassing to bewijzen . . . . tot 1870 .
,,Das Volk im Waffen" kwam de Fransche Natie leeren,
hoe zij nag elaten had zich de lessen van den Grooten
N a pole o ii ten nutte to waken . Ook hier bleek een nationale ramp een krachtig regeneratie-middel . Den 10en Mei
1871 was de pijnlijke vrede van Frankfort gesloten en reeds
den 22en Juni 18 7 2 werd in Frankrij k de algemeene,
emeene, persoonlijke dienstplicht ingevoerd .
Toen de Duitschers den Rijn wares overgetrokken,
mobiliseerde het under Gallicismen schier verdwenen militaire
Nederland . Een bijna hopelooze verwarring kwam er door
aan het licht, wat niet auders to verwachten was in een
leper, waar het onderwijs voorging in de overscbatting van
het intellectualism e ten opzichte van het moreel en het
physiek en bij de pogingen om de aanvoerders universeel
knap to waken . Het verwachte Duitsche legerkorps bleef
echter uit, en daarmede weer dertig jaar lang de eerste
min of meer grondige hervorming van onze militaire
wetten 1) . Wel wierp het leger zich, ontsteld door hetgeen
bij de mobilisatie aan het iicht was gekomen, op nieuw in
de armen van een vreemd stelsel, ditmaal van den Duitd'artillerie francais avait essay6 deja, avec un plein succes, 1'emploi du
telephone pour diriger le tir d'une batterie de campagne masques aux
vues ; on n'y a pas prete la moindre attention ; la question a dormi douze
any ; on s' en preoccupy de nouveau maintenant uniquement parce qu'elle
revient du Japon ."
Generaal H . L a n g l o i s .
Ancien membre du Comit6 Superieur de la Guerre .
1) In het laatst van 1807 had Pruisen reeds een commissie benoemd
tot reorganisatie of liever hersehepping van het leper . Deze commissie,
waarvan S c h a r n h o r s t de ziel was, had in Augustus van het volgend
jaar een nieuw militair wetboek gereed, daar zij van het beginsel uitging,
dat bij een nationaal leger, zooals het Pruisische voortaan zou zijn, Been
militaire wetten konden bestaan alleen voor boeven geschikt. R o o n,
Dzitschlands wapensmid, heeft het materieel gedeelte bijgedragen tot de
latere overwinningen van dit Rijk, maar C 1 a u s e w i t z het geestelijk deel .
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schen overwinnaar, dock weer bleef het bij uiterlijkheden
en vormen ; weer liet men na de grondoorzaken op to
sporen en to benutten, die op dat tijdstip de levenbrengende kracht van dat stelsel uitmaakten en de hoogste
militaire deug d bleef examen-geleerdheid . Toch hadden
die krachten ook in Nederland o -atwikkeld en gebruikt
kunnen worden tot het vormen van een Nederlandsche,
nationale weermacht, hetgeen Japan, dat ook in den
vreemde en vooral bij Duitschland ter school is gegaan,
ons bewezen heeft .
In de laatste jaren is er in Nederland in zooverre
kentering to bespeuren, dat bijvoorbeeld nog slechts de
meest conservatieve militairen de plaatsvervanging verdedigen . Het meerendeel erkent, dat de invoering van
den persoonlijken dienstplicht het militair vraagstuk dichter
bij zijn oplossing heeft gebracht . Echter deinst men nog
terug voor allerlei kleine bezwaren om tot de invoering
van den algemeenen dienstplicht en een grondige hervorming van ons militair onderwij s, zonder welke van geen.
demping van het militair moeras sprake kan zijn, over to
gaan.
Als bezwaar tegen den algemeenen dienstplicht wordt
genoemd het to groot worden van het jaarlijksch contingent
en daarmede dat der financieele en persoonlijke lasten . Die
algemeene persoonlijke dienstplicht zou echter, naast een
uitbreiding der jaarlijksche lichtin g, een verkorting van
den eersten oefentijd beneden het jaar mede brengen, van
welke omstandigheid men echter weer gebruik maakt om
andere bezwaren op to werpen, n.l. het in dat geval ontbreken van een gelegenheid tot behoorlijke oefening en
het niet onmiddellijk kunnen beschikken over een voldoende sterke en geoefende macht bij binnenlandsche beroeringen en bij plotseling opkomend oorlogsgevaar . Op,
deze quaestie hopen wij nog terug to komen .
Zoo zijn het in de geschiedenis van onze militaire wetgeving steeds de bijzaken geweest, die, zonder een grondig
practisch onderzoek, met goeden uitslag als bondgenooten zijn
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sedert 1813 is het er een geweest van halve maatregelen .
Waar sloopen en herbouw noodzakelijk zouden zijn geweest, nemen na Waterloo de Nederlandsche militaire
architecten, op aandrang der omgeving, gewoonlijk genoegen met het oplap-systeem naar neven-motieven, die
bij een der groote naburen toevallig in de mode zij n . Er
is geen oorspronkelijkheid, geen kracht tot scheppen, geen
durf, geen aanpak in eigen boezem, de examen-geleerdheid
doodt en nivelleert dit alles . Het aantal oplappers van
ornamentiek en bij werk is steeds zoo overwegend groot geweest, dat de weinige, oorspronkelijke, krachtige herscheppers, trouwens niet gesteund door de natie, geen leans hadden
hun plannen to doen uitvoeren . Dadelijk stood in dit
geval een uit het sterke gilde der oplappers klaar met een
aanbod het voor minder to willen doen en . . . . het werk
werd hem gegund . In het Nederland der 19e eeuw heeft,
ook op militair gebied, het heilloos : goedkoop maar half,
opgeld gedaan boven : duur maar oorspronkelijk en afdoend .
Die geest van examen-geleerdheid, maar van slapte en
halfheid was met haar illusien van zuinigheid natuurlijk
naar den smaak der manners van het „penny-wise-andpound-foolish-stelsel" en werd dientengevolge onwillekeurig
ook buiten het leg er gesteund .
De gang van zaken in de parlementair-militaire geschiedenis van Nederland in de negentiende eeuw is waarschijnlijk voor een deel in de hand gewerkt door de algemeene verslapping, het haken naar rust, den afkeer van
oorlogs-ellende, die op het overprikkelde Revolutie- en
Napoleontische tijdperk volgden . In het leger uitte het
zuinigheids-oplapstelsel zich vooral in ,transformatie" van
bestaande vuurwapenen en in herhaald proefnemen. Hoeveel getransformeerde vuurwapens hebben wij, om een voorbeeld to noemen, niet gekend : eenn waar wapenmuseum .
Het buskruit werd ,omgewerkt," schier elk onderdeel van
het materieel meermalen gewijzigd . Op welk een koopje
konden dergelijke transformaties volgens de voorstellers
geschieden en welk een koopj a bleek men ons to hebben
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geleverd, als zoo'n transformatie na een kort bestaan voor
oud roest werd verkocht .
Een onafgebroken gewijzig van reglementen en dienstvoorschriften hield daarmede gelij ken tred . Naast het
wapenmuseum had men een bibliotheek van vervallen
reglementen kunnen stichten en daarbij tegelijkertijd, door
verkoop van de bergen ingetrokken aanschrijvingen en
orders, altijd weer door een overvloed nieuwe gevolgd, den
handel van oud papier in Nederland kunnen doen bloeien .
Met de uniformen betoonde men weinig meer standvastigheid . .let was alsof Mars een teedere betrekking had
aangeknoopt met de wispelturige, grillige Juffrouw Mode .
Wij willen allerminst de schuld van deze verschijnselen alleen op het leger werpen . „Tel peuple, telle armee"
zeggen wij met D e F r e y c i n e t, maar toch gebiedt de
billijkheid to erkennen, dat ook in dit opzicht van het
leger geen opvoedende, richtende kracht op de natie is
uitgegaan . Wij zeggen „ook in dit opzicht," omdat yolk
en leger inderdaad als vreemden naast elkaar in eon land
leefden en er dus van samenwerking eigenlijk in geen
enkel opzicht sprake was . Men woonde samen, meer niet,
maar stond elkaar niet nader dan de prairie-marmot, uil
en slang, die in Noord-Amerika hetzelfde hol deelen . 1)
De oorzaak van die afscheiding heeft men gemeend
to moeten zoeken in den of keer der Nederlanders van den
militairen dienst . Dit is volgens ooze meening onjuist en
voor dit beweren beroepen wij ons in de eerste plaats op
de Schutterij, die, hoe ook stiefmoederlij k door het leger
behandeld, hoe slecht ook met behulp daarvan geoefend,
door yolk en leger bespot, in het bijzonder gedurende den
Belgischen opstand en ook bij latere onlusten, een onkreukbare trouw, een voorbeeldigen ijver en goeden wil
heeft getoon d . Gebrek aan officieren en leader was daar
bijvoorbeeld zeldzaam.
1) Nur wenn Volkscharakter and Kriegsgewohnheit in bestandiger
Wechselwirkung rich gegenseitig tragen, darf ein yolk hoffen, einen festen
Stand in der politischen Welt zu haben .
Von Clausewitz
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In de tweede plaats verwijzen wij daarvoor naar de
geschiedenis der vrijwillige weerbaarheid, die telkens in
tijden van militaire depressie --- wij denken in het bij zonder
aan de jaren, die aan het waaischuwingsjaar 1870 voorafgingen
teekenen van bij zonderen bloei en belangstellingdes yolks vertoonden .
De verschijnselen duiden er nu reeds op, dat ook de
jongste militaire wetten ons, behalve tot de afschaffing der
plaatsvervanging en tot een grootere legersterkte, in 't
algemeen niet nader hebben gebracht tot de oplossing van
het militair vraagstuk . Integendeel . In geen tijdperk onzer
politiek-militaire geschiedenis is er zooveel beweging geweest, heeft de toestand der militaire verdediging van
Nedrlandindiemated andachtgevragd, eRgeringr
voor zoo groote moeilijkheden gesteld, stood men zoo scherp
tegenover elkaar als sedert de aanneming dier jongste
wetten. De overtuiging daarvan kan door een studie van
onze Kamer-debatten over Hoofdstuk VIII, evenals door
de literatuur over dat onderwerp, elk jaar opnieuw gevestigd worden .
„Wij beschikken niet over de noodige middelen,"
klaagt het leger .
„Het militair instituut is to kostbaar," roept de natie
luide uit .
Toch gaat het daarom niet in de eerste plaats . De
kosten zijn ten slotte altijd door de Volksvertegenwoordiging toegestaan . Wel echter op de wij ze, waarop over de
persoonlijke en financieele offers beschikt wordt, komt het
aan, en terecht toont de Volksvertegenwoordiging hierin
bijzondere belangstelling .
Als een Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid
gelden aanvraagt voor het graven van een kanaal is, met
het toestaan der gelden, de zaak voorloopig uit en er
wordt niet meer over gesproken also het kanaal tenminste
in de praktijk aan de behoefte blijkt to voldoen. A.nders
zou het zijn, indien, buiten de kosten, de bevolking oak
nog in heerendienst moest helpen bij het graven of in ordehouden daarvan . Men zou dan onmiddellijk meer alge-
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meene belangstelling zien in de vraag of het ontwerp en
de wij ze, waarop het kanaal g egraven werd, wel de beste
ware p .
Men mist in alle beschouwingen, betreEende Hoofdstuk
VIII, een uitdrukking, die bij Hoofdstuk Marine haar
intrede heeft gedaan, ter kenschetsing van een noodzakelijke eisch tot verbetering : het to werk gaan volgens een
vastgesteld plan, onafhankelijk van kabinets-wijziging .
Ja, velen heeft het reeds jaren lang voor den geest
gezweefd, dat het militair vraagstuk nimmer een partijvraagstuk mag zijn, dat de Ministers van Oorlog en van
Marine buiten de partijen moeten staan, maar tot een
toepassing van dit beginsel is het nog niet g ekomen . Er
is geen rekening mede gehouden, dat de woorden vooruitstrevend of behoudend een geheel andere beteekenis hebben,
wanneer men er iemand mee kenschetst in zijn hoedanigheid van Minister van Oorlog of in die van militair, of
wel ter aanduiding van een richting der politieke partijen .
Een militair van de Oude School behoeft niet noodzakelijk een anti-revolutionnair to zijn en eenn jong-schoolsch
officier flog geen socialist . Wij kennen liberale mannen, die
op militair gebied over-behoudend zijn en ook omgekeerd .
Wat de politieke overtuiging is van een Minister van
Oorlog of van Marine mag niets ter zake doen, de verdediging van een land mag nooit een quaestie van politiek
worden, of het geschiedt
de g eschiedenis leert het
ten koste der militaire weerbaarheid van het land, die,
heeu en weer geslingerd door de uit verschillende hoeken
blazende politieke winden, onmogelijk koers kan houden .
De slechte toestand dier militaire weerbaarheid kan
daarom mede geweten worden aann doze fout van het parlementair stelsel, aan de jaren en jaren lan g heerschende
meening, dat een militaire en politieke overtuiging in een
en dezelfde persoon steeds homogeen moeten zijn . Wij
zeggen met W . v o n H u m b o 1 d t : „Es kann ein Liberaler
Minister werden, aber deshalb ist er noch kein liberaler
Minister ." Sterk is dit uitg ekomen bij den Minister B e rg a n s i u s . Doze was streng katholiek en teven s een militair
5
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van de Oude School . Toch heeft deze generaal gedurende
een vorig ministerschap een voor ons land en met het oog
op de heerschende opvattingen zeer vooruitstrevende, militaire wet ingediend, die een afgerond geheel zou hebben
gevormd . Dat ze door de Vertegenwoordiging verworpen
werd, geschiedde op politieke gronden en het belang der
militaire verdediging scheen daarbij in de tweede of derde
plaats to gelden . Vroegere ontwerpen kwamen om die
redenen soms zelfs niet in behandeling.
Geen wonder, dat bij de periodiek voorkomende partijwisselingen, en de gewoonte om de Ministers van Oorlog
en Marine daarin to doen deelen, op het gebied der defensie
misschien met uitzondering van de Stelling van
Amsterdam
onze parlementaire geschiedenis lap- en
broddelwerk to zien geeft en, wat dit betreft, ontaard is
in een heillooze, kostbare huppel-politiek .
Geen wonder, dat, waar de vakmannen het bovendien
onderling soms zoo weinig eens blijken to zijn, waarover
een, in den grond zoo natuurlijke en dus eenvoudige zaak
als de verdediging van eigen huis en haard, zooveel ing ewikkelde en strijdige stelsels aanbevolen worden, het vertrouwen der Nederlandsche natie in de oplosbaarheid van
het militair vraagstuk niet versterkt wordt .
Gegeven de onbetwistbare degelijkheid en ernst van
de mannen, aan wie de leiding der binnenlandsche regeering
en het bestuur der militaire opvoeding en huishouding in
Nederland is opgedragen, gegeven de meegaandheid van
het Nederlandsche yolk en zijn Vertegenwoordiging waar
het geldt het brengen van personeele en geldelijke offers,
als deze met klem van beweegredenen door het militair Departement gevraagd worden, is die onbevredigende toestand
der militaire verdediging in ons Vaderland een ergerlijk
iets, dat tot het opsporen van de oorzaken van het verschijnsel moet drijven .
III.
Reeds vroeger hebben wij getracht aan to toonen, dat
de grondoorzaak van de afscheiding tusschen natie en

67 --weermacht moot gezocht worden in de inrichting van on s
militair onderwijs .
Daar nu die afscheidin g weer een der hoofdoorzaken
is van de militaire „malaise", moet men, als een der eerste
middelen ter verbetering, aanvan gen met een grondige
hervorming van het militair onderwijs .
In Nederland heeft men, betreffende de militaire weerbaarheid, de font gemaakt, het vraagstuk der organisatie to
laten voorafgaan aau dat der educatie . Zonder een grondige en algemeele hervorming dier educatie zullen geen
leger-wetten afdoende verbeteringen brengen .
De algemeene opvoeding van het jonge Nederland
nloge veel deugden hebben gehad en nog hebben, waarvan
het tegenwoordig geslacht dankbaar de vrachten plukt, op
d 4n g root gebrek moet de aandacht worden gevestigd . Die
algemeene opvoeding is niet nationaal geweest, deed niets
tot opwekking van een nationaal gemeenschaps- en verantwoordelijkheidsgevoel, heeft geen leering getrokken uit
de geschiedenis in het alg emeen en uit de Vaderlandsche
geschiedenis in het bijzonder. Zij bleef in gebreke de belang stelling op to wekken voor de nationale plichten, in
het bijzonder voor een voornaam onderdeel daarvan : de
militaire verdedigin g des Rij ks . Zij gaf deze belangstell ing
geen ruggesteun door een behoorlijke lichamelijke opvoeding, door strenge school-tucht en zij ontwikkelde niet stelselmatig het nationaal zelfvertrouwen . Eenerzijds ontnam
men aan het opgroeiend geslacht het geloof in de mogelijkheid van een militaire verdediging voor Nederland, anderzijds ging men van militaire lasten spreken, met zooveel
nadruk op het woord lasten, dat er omtrent het bestaan
van militaire plichten weinig vermoeden overbleef. Hot leger
gevoelde die opvatting omtrent zichzelve. Dat gevoel, beschouwd to worden als een last, een noodzakelijk kwaad,
werkte de reeds bestaande neiging tot afzondering in de hand .
Het word meer en meer een kaste . Maar in haar schijubaar hechte, gesloten eenheid outstond een scheur : zij
splitste zicli in O side en Jona g o School, die scherp tegen over
elkaar kwamen to staan .
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Meer en meer blijkt, dat het groot verschil in richting
tusschen die twee partijen wordt veroorzaakt door de uiteenloopende lijnen, waarlan gs in hoofdtrekken de ontwikkeling
dier beide groepen zich bewogen heeft en waardoor de Oude
School blijft vasthouden aan de beginselen van een afzonderlijke militaire standopleiding en aan zekere dogma's,
terwijl de Jonge het noodzakelijk acht, dat die opleiding
de hoofdlijnen zal blijven volgen door de algemeene
moderne wetenschap met vrucht in toepassing gebracht,
voortbouwende op de algemeene volksopvoeding . Daar die
algemeene wetenschap uit haar aard critisch is, brengt zij
de Jonge School onherroepelijk in botsing met het dogmatische, dat de militaire wetenschap kenmerkt, en aan welke
critiek in het algemeen niet welgevallig is .
Kan echter een wetenschap, die zich buiten de critiek
tracht to stellen, aanspraak maken op een betiteling als
zoodanig ? Is het begrip wetenschap bestaanbaar zonder
een vrij a uitin g en een voortdurende wrij ving van gedachten ? Bij welken tak van wetenschap en in welken
wetenschappelijken kring bijvoorbeeld is het denkbaar, dat
het ter lezing leggen van een tijdschrift, betreffende die
wetenschap, verboden wordt ? Hoe zou men oordeelen over
het feit, dat de artikelen in een dergelij k we tens chappelij k
vak-tijdschrift voor het meerendeel ongeteekend geplaatst
worden uit vrees voor de andere richting ? Welk een indruk
moet het maken, als men hoort, dat een tijdschrift : „De
Landverdediging" jaren kon bestaan met een stipt geheimhouden der Redactie ? „De discipline!" heeft men uitgeroepen 1) . Ja, dat onder de wapenen, bij den dienst to
velde, in forten of aan boord, elk redeneeren over orders
of bevelen, laat staan elke critiek daarover, achterwege
moet blijven, is joist gezien. Daar heeft men zijn opdracht
1) ,Kriegszuoht ist nur in Verbindung mit dem hochsten Freiheitsgefiihle ehrwi rdig . Beides getrennt - and wie sehr gird eine solche
Trennung durch den im Frieden bewaffneten Krieger begiinstigt - artet
these eehr leicht in Sklaverei ."
W . von Humboldt
Sicherkeit gegen auswartige Feinde .
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to volbrengen in den geest van zijn chef, hem to gehoorzamen zonder meer en zijn best to doen absoluut naar zijn
wil to handelen . Maar dit beginsel to willen doorvoeren bij
de theoretische behandeling der wetenschap, staat gelijk
met haar to dooden .
Volgens do heerschende opvatting moot zooveel mogelijk, betreffende de verdediging des Vaderlands, geheim
blijven . Geen openbare besprekingen mogen daarover worden
gevoerd . Stukken, daarover gewisseld, behooren voorzien
to zijn van hot opschrift : geheim of vertrouwelijk .
Ten onrechte . Met onzen grooten d e R o o v a n
A l d e r w e r e l t ziju wij van meening, dat de hooge militaire autoriteit eon vriend van openbaarheid moot blijven
en in gemoede ervan overtuigd zijn, dat geheimzinnigheid ten aanzien van ons verdedigings-stelsel niets dan
nadeelen aanbiedt en voor de regeering slechts een rijke
bron van moeielijkheden is . Wij willen den voorstanders dier geheimzinnigheid schoon spel geven ; wij willen
erkennen dat ons geheele verdedigings-stelsel, en met
name al wat de mobilisatie on inundation, - de hoofdzaak, - betreft, voor een -root deel berust op bijzonderheden, en wij willen toegeven, dat hot van groot belang
is om - zoo de mogelijkheid daartoe bestaat -de ken -nis
dier bijzonderheden aan den vijand to outtrekken . Maar
die mogelijkheid bestaat niet . Hot is voor de groote meerderheid van onze officieren, die niet eon paar duizend gulden kunnen of willen uitgeven voor kaarten, boeken en
plaatselijke nasporingen, uiterst lastig, zoo inietondoenlijk,
behoorlijk op de hoogte to komen van al hetgeen onze
lini8n en inundation betreft ; voor eon buitenlandsche
regeering echter, die z66veel geld besteden en z66veeldeskundigen kan afzenden als zij wil, is de moeielijkheid goring. Duitschland kan onze kaarten - onze zeekaarten met
de beschrijving, onze rivierkaarten met de registers, onze
staf kaart - onze boeken, een heirleger van of ci8ele en
niet-offici8ele, militaire en niet-militaire geschriften, opgevuld met beschouwingen over de afwatering van de verschillende deelen des lands, met peilen, met beschrijvingen
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van diften, wegen en wateren, met statistieke opgaven, met
alles in 44n woord wat con vijand voor een aanval op ons
land slechts kan verlangen to weten, voor een zeker aantal
guldens koopen, en niets belet den Chef van den Duitschen Generalen staf om met zijn geheelen korps officieren
een reis to makenn door ons land, van Delfzijl naar Vlissingen en van Maastricht naar den Helder, om de kennis,
uit de boeken opgedaan, door plaatselijke onderzoekingen
aan to vullen . Men kan dus inderdaad niets voor den
vijand geheim houden, en het voordeel, dat men aan het
heerschende stelsel verbonden waant, bestaat alleen in de
verbeelding.
De nadeelen daarentegen zijn zoo duidelijk, dat zij
een elk in het oog springen . Welke schromelijke gevolgen moot de oubekeDdl ;eid, bij vele officieren onitrent
onze lini8n en vestingen bestaande, in geval van oorlog
noodwendig na zich sleeper . Het eenige voordeel, dat wij
tegenover den vijand, die ons aanvalt, kunnen hebben, is
onze grootere bekendheid - en met de algemeene iDrichting
onzer verdedigings-lini8n en met plaatselijke bij*zoiaderheden
en dat voordeel onthouden wij ons zelven ; wij maken
ons moedwillig zwakker dan wij behoeven to zijn . En dit
gaat zelfs zoo ver, dat het geheele oefenings-stelsel van
ons leger niet in overeenstemming is met ons verdedigings-stelsel, dat het zelfs voor ooze officieren moeielijk is toegang tot onze forten to verkrijgen, zoodat hot
inderdaad den schijn heeft als vreest men, dat het leger
de lini8n onder de oogen krijgt, die het toch eenmaal
met eigen lijf zal moeten verdedigen .
Ook ons yolk moet zich op de hoogte kunnen stellen
van onze verdediging . Veel wantrouwen in eigen kracht,
veel verkeerde oordeelvelliugen zullen dan verdwijnen om
plaats to maken voor belangstelling en waardeering .
Maar keeren wij tot de militaire opvoeding terug .
Bij het militair onderwijs zijn in de laatste jaren langzamerhand verbeteringen ingevoerd . Grondig zijn die verbeteringen echter niet geweest .
Om to beginnen is men in gebreke gebleven op de

hoogere onderwijs inrichtingen voor militaire wetenschap
in Nederland het wezen van hooger onderwijs, dat bestaat
in vrije studio, toe to passen 1).
Noch de Koninkiijke Militaire Academie, noch de
I3oogere Krijgschool voldoen aan dien eisch . Wat de Academie
betreft, zijn het bovendien de toelatings-, overgangs- en
eindexamens en aan de Hoogere Krijgsschool het toelatingsexamen, die het militair onderwijs en daarmede de militaire
wetenschap benadeelen . De examens rieken reeds door hun
uitgebreidheid en hun afdaling in bijzonderheden naar
schoolsche schoolschheid . De examen-opleiding viert hoogtij
in het Nederlandsche leger : de adspirant-korporaal en de
adspirant-generaal doen examen . En reeds voor den graad
van sergeant duurt dit dagen lang . Met een verwijzing
naar ons hooger onderwijs vragen wij of dit noodig is .
lleeft den professor examen gedaan om dien graad to verkrijgen ? Aan onze universiteiten worden de examens in
letterkundige en rechtsgeleerde faculteiten nagenoeg alleen
mondeling in enkele uren afgenomen . Voor die in de geneeskundige en natuurkundige faculteiten zijn reeds gedurende jaren een gering aantal uren en weinige dagen
voldoende voor een oordeel der commissie . En niemand
zal Loch willen beweren, dat het wetenschappelijk peil van
hot universitair onderwijs lager is dan dat van de Militaire
Academie of foogere Krijgsschool . Aan de universiteiten
bestaat echter de goede gewoonte, die wij bij hot militair
onderwijs missen : leiding bij vrije studie, zich hoedend voor
schoolsch doceeren .
V oor den Nederlandschen officier van gt de examenopleiding reeds aan voor de toelating tot de Kadettenschool .
Doze dure militaire kostschool is een der sterkste uitingen
g eweest van den g eest, die de afscheiding van yolk en
weermacht in stand wenschte to houden, zoo mogelijk to
vergrooten . Zij is to beschouwen als een feitelijke ontkenning
van ons middelbaar onderwijs, dat gedwongen werd, met
1) Freie Untersuchung der Wahrheit von alien Seiten ist das einzige
Mittel gegen Wahn and Irrthum, von welcher Art sie rein mogen.
Uerder.
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het oog op de toelating tot de Koninklijke Militaire Academie, onder ongunstige voorwaarden met die militaire kostschool van Duitschen naam to concurreeren . Welk doel
heeft men toch met die kinderen-in-uniform beoogd als het
niet was het kweeken van kaste-begrippen ? Hebben de
oprichters dan niet begrepen, lijnrecht in strijd to zijn met
het algemeen als juist erkende beginsel om de beroepskeuze niet op to jeugdigen leeftij d vast to leggen ? Hebben
zij de waarde der gezins-opvoeding vergeten ? Ja, men kan
aan het einde van de militaire verbintenis in de burgermaatschappij terugtreden, maar opleiding en leeftijd maken
dat niet gemakkelij k. Men heeft gemeend door het oprichten der Kadetten-school to zullen voorzien in het
tekort aan officieren, doch men behoeft slechts een ofliciersboekj a van de laatste jaren na to slaan, om tot de overtuiging to komen, dat zij ook in dit opzicht niet aan haar
doel beantwoord heeft .
De Koninklij ke Militaire Academie to Breda kan, ook
buiten de examens, geen academie genoemd worden, wat
betreft haar methode van onderwijs . De Hoogere Krijgsschool, zelfs zon der haar examen s, is Been hoog e school
in den zin van het modern begrip : universiteit . Beide
inrichtingen zijn in haar bestaande gedaante tweeslachtige
instellingen, half vakschoo1, half universiteit ; echter geen
vereeniging van de deugden van beide .
Behoudens enkele bijzonder vlugge koppen, wien het
gelukte van de hoogere burgerschool kadet to worden, is
jarenlang het leeukveuaandeel der kadetten geleverd door
dril-kostscholen, die een schande zijn geweest voor het
onderwijs in Nederland . Tusschen '80 en '85 bereikte deze
toestand zijn hoogtepunt . Het monopolie voor leverautie
aan Willemsoord en Breda was toen feitelijk in handen
van eenige van die kostscholen, wier handelen, soms onem
beweegredenen van eerzucht en winstbejag, een honen was
van elk paedagogisch beginsel, een lichamelijk en geestelijk
verdorren van kinderen in hun puberteits-jaren .
Hoezeer wij de goede bedoeling op prijs stellen, is
toch in die jaren het meegaan van ons middelbaar onder-
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wijs met die dril-methode en toelatings-examens-hengsterij,
een zwakheid geweest . Nimmer had de hoogere burgerschool zich tot een concurrentie met die scholen moeten
leenen, zooals ze dit gedaan heeft door het vormen van
Breda-klassen e . d., het geven van extra-lessen in wis- en
natuurkunde aan adspiranten voor het toelatings-examen
der Koninklijke Militaire Academia . Van een stelselmatige
karakter-vormin g was daarbij bovendien slechts in negatieven zin sprake.
Land en leg er plukken nu de wrange vruchten van
eon examen-selectie, die jaren lang alleen zekerheid gaf,
dat de beste examen-vossers voor het zoo bijzonder vak van
militair aanvoerder en opvoeder in de gelederen warden
bebracht. Zeker, wij herhalen het, vele knappe mannen en
flinke karakters uit dit tijdperk of komstig, ziju een sieraad
van het leg er geworden 1) . Hot' is echter geen compliment
voor het stelsel, dat b en vormde, to , moeten verklaren, dat
zij er gekomen zij n and auks dat stelsel .
Hot militair onderwijs heeft dit niet ingezien, het
heeft geen rekenin g gehouden met de historie : „In the
ancient world, the leading warriors were not only possessed of considerable accomplishments, but were comprehensive thinkers in politics as well in war, and were in every
respect the first characters of their age" 2).
Andere redenen hebben tot gedeeltelijke, alles behalve
grondige verbeteringen het aanzijn gegeven 3).
Wij spraken hierboven van een voortdurend gewij zig
van uniformen en reglementen . Het aantal opleidings-inrichtingen voor of cieren bij de landmacht behoort daarbij
to worden g enoemd .
Een klimmend gebrek aan of cieren deed zoeken naar
1) There have been, and may again be, great individual thinkers
in a general atmosphere of mental slavery.
Mill . On Liberty .
2) Buckle . History of Civilisation .
3) Willemsoord maakt daarop een uitzondering, sedert de, to vroeg
gestorven, kapitein-ter-zee d e B r u y n e als hoofd van dit instituut optrad
en deze uitnemende, militaire opvoedkundige steun vond bij het Departement van Marine.
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nieuwe bronnen en noodgedrongen en schoorvoetend do
oogen richten op het tot nu toe genegeerde middelbaar
onderwijs . De Militaire School to Haarlem en de Artilleriecursus to Delft werden opgericht en deze sloten zich aan
bij de hoogere burgerschool met vijf-jarigen cursus .
Gelukkig heeft die, zij het ook tijdelijke, directe aanraking met het middelbaar onderwijs succes gehad . De
ofhcieren toch, gevormd aan den Artillerie-Cursus to Delft
en de Militaire School to Haarlem zijn op nieuw 1) in de
praktijk niet de minderen gebleken van die der Militaire
Academie en van den Hoofd-Cursus . Integendeel, aan hen
zijn zelfs meerdere frissche denkbeelden to danken . Zij
hebben met de mogelijkheid tevens de wenschelijkheid van
een algeheelen voortbouw op het middelbaar onderwijs in
Nederland aangetoond .
Afgescheiden van het feit, dat zulk een aantal opleidingen voor Mn betrekking is of to keuren, is het gehalte
der officieren van die inrichtingen of komstig eon bewij s
voor onze stelling, dat de Militaire Academie, zooals ze nu
is, niet de beste en eenig mogelijke instelling tot vorming
van officieren is to noemen .
Het mag dan ook verwondering wekken, dat do verkregen resultaten ni.e t de oogen geopend hebben voor de
mogelijkheid en noodzakelijkheid van een meer grondige
hervorming van ons militair onderwijs, dan eenige jaren
geleden heeft plaats gehad, toen, na opheffing van de
Militaire School to Haarlem en den Artillerie-Cursus to
Delft, de eischen van toelating tot de Militaire Academie
werden gewijzigd en aan het middelbaar onderwijs eenige
geleg enheid tot concurreeren werd gegeven .
Doch het reeds overladen eind-examen der hoogere
burg erscholen was niet voldoende . Zij, die van die scholen
tot de Academie wenschen to worden toegelaten, moeten
toch toelatings-examen doers . Nieuw bewijs voor de over1)

Wij

brengen in herinnering, dat de tegenwoordige Inspecteur

der Artillerie, Luitenant-Generaal van E r m e 1 S c h e r e r evenals de oud-

officier, Prof. van der Burg afkomstig ziju van een regiments-artillerjet
cursus .

groote waarde, die in het leger nog steeds aan examenkennis gehecht wordt.
Voor eein afdoende hervorming van ous militair onderwijs zoLi, om to beginnen, noodig ziju een geheele aansluiting aan ons middelbaar of voorbereidend universitair
onderwijs, een duchtige opruiming van al wat met de
examens in verband staat, een samengaan van ons hooger
militair onderwijs met dat der universiteiten . Onze hoogere
militaire opleiding zou door aansluitiug bij ons uuiversitair
onderwijs geen slechte vruchten oogsten . Met het oog op
den naam, die ooze universiteiten zich in de wetenschappelijke wereld veroverd hebben, met een verwijzing naar de
manner., die zij ook aan het buiteinland hebben geleverd,
bun in aanmerking komen zelfs voor de Nobel- on derscheiding, gelooven wij niet, dat, zonder een meer dan gewoon gevoel van eigenwaarde, daarvoor gevreesd behoeft
to worden .

(Slot

Volgt .)

AMSTERDAMSCHE BEURS
DOOR

Jhr . Mr. A . P . C . VAN KARNEBEEK.

Voor een artikel over den staatkundigen toestand leent
zich het tij dstip, waarop doze regelen worden geschreven,
eigenlijk niet goed . De politieke vacantie is nog niet ten
einde . Napleiten. over de crisis van verleden jaar en de
oplossing die zij gevonden heeft, word reeds in ruime mate
op velerlei wij ze gedaan ; aan beschouwin gen over den
arbeid der Regeering op administratief en legislatief gebied
heeft het niet ontbroken, en binnen eenige woken ziju to
verwachten de aankondigingen omtrent hare voornemens
in de parlementaire campagne van het volgende jaar . Aan
terugblik is dus weinig behoefte en prognostiek staat to
dicht voor de naderende realiteit om belangwekkend to zijn .
Tocbi kan een bescheiden politieke beschouwing wellicht ook thans op hare plaats zijn, als proloog voor de
tweede acte van het stuk, waarvan de eerste is afgespeeld .
,,Kraakporselein ?" stood geschreven boven een merkwaardig artikel in het voorjaar verschenen in een onzer
tijdschriften, o .a. om na to gaan de levenskracht van het
Kabinet.
Kraakporselein ?
Geen ijzeren pot, geen aarden pot,
maar een gewvrocht van het fijnste materiaal .
Doch broos ?
Zeker niet bestand tegen ruwe hanteering van binnen of van buiten .

-- 7 7 --Zijn er reeds barstjes in ?
Misschien wel . Maar het
fijuste porselein laat zich uitnemend krammen en nog
lan g gebruiken .
Doch wie wil het kraken ? Voorshands heeft niemand
daar lust in, en het valt niet to ontkennen dat men zich
bij de operatie aan de scherven zou kunnen snijden .
Ter teekening der positie van het Ministerie schijnt
ook ons, evenals den talentvollen schrijver in de Gids,
de uitdrukking ,kraakporselein" minder juist . In beeldspraak ware het huidige regeeringskasteel beter to vergelijken met de Amsterdamsche beurs . Massief in het geheel en in de onderdeelen, maar onderhevig aan scheuren,
waarvan de oorzaak kan liggen aan grondslag of bekapping .
In het laatste geval is de bouwmeester niet vrij van schuld .
Ook dit heeft het regeeringskasteel met de Amsterdamsche Beurs gemeen, dat het gevaar voor scheuren op
een punt na
niet dreigend schijnt
waarover straks
to zijn .
Het is opgetrokken op een grondslag van vier groepen
van heipalen, gezamenlijk een vrij krap aantal, zoodat
wanneer slechts enkele den dienst weigeren, het geheele
gebouw wankel wordt, al kunnen schoren van buiten tijdelijken steun bieden om een ongeluk to voorkomen . Was
het nu juist de bekapping zoo eng to maken, dat zij slechts
twee dier groepen zij het in zekeren zin de krachtigste
overspant ? Was het verstandig bij het uitbakenen van
de regeeringspolitiek slechts met die twee groepen rekening to houden ?
Een ontkennend antwoord ligt voor
de hand . Misschien zal men zeggen, dat het niet anders
kon, dat het gold : to be or not to be . filet zij zoo, maar
dan wordt toegegeven, dat de geheele opzet niet deugde
en dat to kort is gedaan aan de eischen van goede constructie en soliditeit . Het gaat niet aan to beweren, zooals
g edaan wordt, dat juist het vast houden aan het gecombineerd program dier beide groepen in de regeeringspraktijk,
het Kabinet versterken zal . Reeds nu ontbreekt het niet
aan teekonen, dat het daarmede verkregen verband niet zoo
hecht is, als het lijkt, en dat met het doordrijven van
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zoodanige politiek eigenlijk bedoeld wordt de suprematie
in regeering en parlement van de kleine groep der vrijzinnig-democraten, die aanspraak waken de pijpers to zijn
waarnaar de dans zich heeft to regelen . Gold het alleen
de quaestie van artistiek talent, men zou misschien de
klaarheid hunner muziek en de verdienstelijkheid hunner
uitvoering erkennende, in hunne leiding kunnen berusien,
maar menigeen gevoelt to goed, dat die hem zou brengen
waar hij niet zijn wil .
Trouwens hoe staat het eigenlijk met dat fameuse verbond van 21 Januari 1905?
-- Blanco, want het wil maar
niet recht duidelijk worden . Van hartelijkheid vloeit de
stemming onder de verbondenen stellig niet over . En ook
niet van onderling vertrouwen . Is de bekappiug zelve van
het gebouw wel vrij van scheurgevaar ?
Bij de quaestie over de opcenten op de vermogens- en
bedrijfsbelasting bleek wel bij de vrijzinnig-democraten van
eene opmerkelijke bereidwilligheid, niet zoo zeer tot compromis als wel tot het achterstellen van eigen overtuiging,
maar allicht is die bereidwilligheid niet versterkt, nu de
inkomst der rijksmiddelen de gegrondheid heeft aangetoond
van de meening, dat de heffing van die opcenten voorbarig was .
Wat daarvan zij, bij de legerquaestie is van inschikkelijkheid van deze kleine beginselvaste groep niets aan den
dag gekomen . Integendeel hier spant het en dreigt een
scheur. Onder hetgeen bij de weldra in to dienen begrootingsvoorstellen met belangstelling verwacht wordt, komt
een voorname plaats toe aan de oplossing, die daarbij gegeven zal worden van de vraag, of de krijg sman aan wien
het departement van Oorlog is toevertrouwd, vast staat in
zijn militaire schoeisel, of niet . Aan onverholen dreig ementen om hem tot buigen to dwing en heeft het sedert
de laatste begrootingsdiscussie niet ontbroken . In hoever
die effect gesorteerd hebben, zal spoedig blijken . Reeds
verluidde het een en ander in de pers, dat niet geruststellend klinkt voor de vrienden onzer nationale defensie .
Bezuiniging, goed, heel goed -zelfs, maar niet ,, tout prix",

7 9 -niet ten koste van het gehalte onzer weerkracht, zoo als
b.v. door afschaffing van het zoogen aamd blij vend gedeelte .
Het valt echter to betwijfelen, of de aan de oppositie van
verleden jaar toegeworpen brokken voldoende zullen zijn
om haar to bevredigen en in bijval to veranderen, en bleken
zij van then aard to zijn, dan zou er allicht ook twijfel
kunnen rijzen of aan den anderen kant bij hen, die verleden
jaar onzen regeerenden generaal tegen een echec beveiligden, het vertrouwen in hem is blijven voortbestaan . Mocht
misschien bij hem ingang gevonden hebben de meening,
dat bij zeker deel der rechter zijde van de Tweede Kamer
Loch per slot van rekening alle voorstellen en maatregelen
goedkeuring zullen vinden, die tot verlaging van het budget
strekken, dan zou hij bedrog en kunnen uitkomen . De waarschuwende herinnering aan zijn door die leden hooggeschatten ambtsvoorganger zou in den weg staan .
Hoe dat zij, bij dit bastion staat het regeeringskasteel
niet veilig .
Aan den zeekant schijnt daarentegen geen gevaar to
duchten . Onze defensie is tweeledig : behalve het leger,
ook de vloot ; en een zeeman kan meenen to bewij zen, dat
hij krijgsman is, wanneer hij zijn winst zoekt in het winners
van tij d . Tot de krachten, die een staatsman kan aanwenden, behoort ook de vis inertiae .
De Regeering kan intusschen hare positie versterken
door voorstellen op een gebied, waar alle partijen elkaar
tegenwoordig ontmoeten
het zoogenaamd sociale gebied
nits die voorstellen niet uitsluitend den socialistischen of staatssocialistischen stempel drag en, maar rekening houden met de overtuigingen van hen, die van sociale
maatregelen geen heil verwachten, tenzij met inachtneming
van gematigdheid, geleidelijkheid en eerbiediging van ieders
rechten, met vermijding dus van klasse-wetgeving, of althans
spaarzame aanwending daarvan . Zij zal verder voor de
ontwikkeling van landbouw, handel en nijverheid een gewillig gehoor vinden bij alle politieke richtingen . Het
jongste van onze departementen van al gemeen bestuur
heeft in dit alles natuurlijk de hoofdrol to vervullen, en
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het is den leider van dat departement wel toevertrouwd to
zorgen, dat de nieuwe instelling krachtige teekenen van
levee geve. Hij zij echter indachtig, dat de schepping van
die instelling alleen reeds een aanzienlijke verhooging der
staatsbegrooting veroorzaakt, en trachte bij het behartig en
der belangen, waarvoor hij opkomt, de draagkracht der
staatsfinancien niet uit het oog to verliezen .
In de door dezen Minister aan gekondigde voornemens
is iets dat in dat opzicht wel eenige zorg kan baren . Hij
wil eerie regeling maken van verplichte invaliditeits- en
ouderdom sverzekering, in to voeren zoodra de vereischte
middelen daarvoor beschikbaar zullen zijn . In deze methode
nu schuilt een niet gering gevaar, dat zich geopenbaard
heeft in Frankrijk. Daar is kort voor de jongste verkiezingen. eene regeling van ditzelfde onderwerp gemaakt, die
onder die omstandigheden z66 vrijgevig is uitgevallen, dat
met het vermogen der schatkist niet behoorlijk rekening
is gehouden . In het parlement is het gekomen tot een
dolzinnig opbieden tegen elkander in vrijgevigheid . In die
mate, dat een van de eerste besluiten van het nieuwe, na
de verkiezingen opgetreden, Kabinet was, de tot stand
gekomen wet slechts ten deele in to voeren, omdat de
financieele last anders to zwaar zou worden . Maar jawel,
thans blijkt, dat nu de wet er eenmaal is, aan de volledige
invoering niet to ontkomen zal zijn, hoe zeer ook de financien daardoor in de war gestuurd zullen worden, en hoe
weinig aannemelijk het ook is, dat men een zoo bezwarende
regeling zou gemaakt hebben, indien bij de aanneming
daarvan rekening gehouden had moeten worden met de
beschikbare middelen . Lets dergelijks staat ook bij ons to
vreezen op den weg, then de Minister wil opgaan . Zoowel
bij de Regeering, als in de Kamers zal, wanneer men de
zaak afhankelijk maakt van de toekomst-muziek van latere
staatsinkomsten, de rem ontbreken tegen toegeven aan
minder verstandige, maar toch verlokkende, goedgeefsheid
uit de staatsgelden . Waarom zou men niet toegeven aan
den innerlijken en uiterlijken aandrang tot mildheid, indien
men zich dekt door den mits : dat de daarvoor vereischte
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middelen beschikbaar zullen zijn ?
Vooral, wanneer, zoo
als niet onwaarschijnlijk is, de zaak ook hier in het laatste
stadium eener parlementaire periode in behandeling komt .
Hetgeen met de regeling der ongevallen-verzekering
gebeurd is, maant tot voorzichtigheid . De buitengewoon
hooge schadeloosstellingen die in onze wet zijn aangenomen
hooger dan in eenig ander land
zijn to wijten of to
danken aan de cijfers voorkomende in het wetsontwerp,
dat door het Ministerie-R o e l i kort voor het eende van
eene vierjarige campagne werd ingediend en aan de volgende Regeering achtergelaten . Tegen zulke voorstellen
valt dan later moeilijk to reageeren .
Betere politiek is het zulke kostbare maatregelen pari
passu met de aanwij zing der middelen, waaruit zij bestreden
moeten worden, to behandelen. Wellicht kan dat ook thans
geschieden . Het zal Loch niet lang duren voor dat de
plannen der Regeering tot versterking der middelen, voorloopig nog slechts in zeer vage lijnen aangekondigd, tot
rij pheid en openbaarheid komen, en men zal dan kunnen
beoordeelen, welke uitgaven zij toelaten .
Aangaande die planner verkeeren de belastingplichtigen in eenige spanning . Verhooging van belasting is
voor ieder, die daarmede bedreigd wordt, een onaan genaam
vooruitzicht . Vele liberalen zijn van de meening, dat de
rechtstreeksche belastinghef ng vrij wel haar grens bereikt
heeft . Het zou zeker veel wrevel wekken als bleek, dat
aanzienlijk zwaardere offers werden opgelegd aan den in
ons land betrekkelijk kleinen kring van bezitters, die zulke
lasten in geene deelen van zich kunnen afwentelen, wrevel
niet alleen wegens het kwetsen der billijkheid, maar ook
wegens de miskenning van de waarde, welke vastheid van
economische toestanden voor 's lands welvaart heeft . De
draagkracht-theorie, waarmede zoo veel geschermd wordt,
kan in de praktij k ontaarden in een spoliatie-systeem .
Wanneer veel voor een deel des yolks gedaan wordt, gaat
het niet aan de kosten daarvan steeds meer en meer ten
laste van een ander deel to brengen, maar mag men hen,
die gebaat worden, zelve ook doen bijdragen . De bewering,
O . E.VI10
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dat dan met de eene hand genomen wordt, wat met de
andere gegeven wordt, is niet juist . Zij zou misschien
juist kunnen zijn, als 't gold het geven van bedeeling,
maar dat wordt immers met de sociale maatregelen niet
bedoeld ; hetgeen men daarmede tracht to bereiken is opheffing van het zedelijk en economisch peil des yolks, en
daarvoor is eer bevordelijk dan hinderlijk, dat het yolk
zelf de middelen daartoe helpt verschaffen .
Verschilpunten, belangrijke verschilpunten, kunnen zich
bij de financieele en sociale wetgeving tusschen de Kamers
en de Regeering voor doers, maar van eene a priori postvattende oppositie is bij geene der groepen in de StatenGeneraal sprake .
Evenmin schijnt de zoogenaamde antithese in het werk
der wetgeving gedurende dit parlementaire tijdvak een
twistappel van groote beteekenis to zullen zijn . De schoolstrijd is wel is waar volstrekt niet begraven, maar toch in
groote mate tot kalmte, al is het niet tot rust gekomen,
en het laat zich niet aanzien, dat de Reg Bering veel daarin
zal gaan roeren . Hoogst merkwaardig zijn de teekenen,
waaruit blijkt, dat van den karat der verschillende liberale
groepen de uitkomsten van then strijd in den loop der
laatste jaren principieel worden geaccepteerd . Aan reactie
wordt niet gedacht . Aan de financieele regeling, die het
vraagstuk gevonden heeft, wordt niet getornd en de uitvoeringsmaatregelen worden loyaal tot stand gebracht . Dat
alles is, zoo als het behoort . Wel uit zich ook nu reeds
eene w rij ving der meeningen omtrent hetgeen in den vervolge moet n agestreefd worden, maar het is niet waarschijnlijk, dat nog onder de tegenwoordige politieke constellatie iets belangrijks daarvan in den kring der praktische
politiek zal opdoemen. Toch zijn die stroomingen in deze
nooit uitgestreden quaestie, voor hetgeen in eene misschien
niet verre toekomst to wachten is, to merkwaardig om er
niet even bij stil to staan .
Goed onderwij s, vooral goed volkson derwij s, is de leus
van alle partijen. Nu meent men aann liberalen kant, dat
wanneer de Staat het bij zonder onderwij s grootendeels, zoo
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niet ten voile, gaat behartigen, de Staat ook verantwoordelijk
wordt voor de deugdelijkheid van dat onderwijs, en dat de
getroffen regeling in dat opzicht to wenschen overlaat . Dit
is Been. ,reculer pour mieux sauter," want het hoofdbe.ginsel van gelijkstelling van het bijzonder onderwijs met
het openbare schijnt
na veel strijd thans geaccepteerd,
doch natuurlijk met dit gevolg, dat het bijzonder onderwijs
in den kring der staatszorg gebracht en daardoor staatszaak
is geworden . Aan den anderen karat wordt de meening
vernomen, dat het genoemde beginsel eigenlijk in ziju volledige toepassing moet medebrengen, dat de confessioneele
--eigenschappen van het bijzonder onderwijs ook in het openbare kunnen doordringen, zoo dat in then zin het openbare
-onderwij s als het ware het karakter van bijzonder onderwijs
verkrijgen kan ; waarbij dan natuurlijk erkend zou moeten
worden, dat op het stuk van confessie er niet alleen eene
christelijke maar ook eene materialistische geloofs-overtuiging bestaat . Zal niet, mag men vragen, langs beide
stroomingen het eind van het lied zijn, dat de bij zondere
school qua talis verdwijnt en dat alle volksscholen staatsscholen worden ?
Dit is door sommigen reeds lang voorspeld . Maar een staatsschool staat onder staatsdwang.
Waarom dan de leuze van ,vrijmaking" van het bijzonder
onderwijs ?
De tijd zal leeren wat er van wordt . Het doortrekken
van lijnen kan ook tot een cirkel leiden, waarlangs men
ten slotte uitkomt in het punt waar men begon . Het
hangt maar van het instrument af, dat voor het trekken
van een lijn gebruikt wordt : lineaal of passer .
Maar pressant is de kiesrechtquaestie, die door deze
Hegeering weer op het tapijt is gebracht. Met welk recht
heeft zij dat gedaan ? Daarover is reeds veel gezegd en zal
nog veel meer gezegd worden. Thans kan dat punt hier
blijven rusten . Slechts een opmerking : wie voorstelt het
kiesrecht to veranderen, doet dit op grond dat aan die
verandering behoefte is, als de onmisbare voorwaarde voor
blij vende verbetering, zooals Minister T a k het uitdrukte..
Daarmede wordt verklaard, dat het bestaande kiesrecht
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geen deugdel-ijke wetgeving toelaat . Maar wat dann te,
denken van de zeer belangrijke schotels o .a . op financieel
en sociaal gebied, die de Regeering aann de Kamer wil
voorzetten ? Eigenlijk behoorden, wanneer kiesrechtswijziging wordt voorgesteld, alle andere voorstellen van groote
politieke beteekenis achterwege gelaten to worden . Zij
staan onder zulke omstandigheden bloot aan de exceptie
van niet-ontvankelijkheid .
En nu de vorm, waarin de kiesrechtquaestie wordt
voorgebracht : de blanco-politiek . Reerlijke uitvinding, die
niemand bevredigt, dan de visschers in troebel water. Veel
sympathieker is de politiek der vrijzinnig-democraten . Men
weet ten minste wat men aan hen heeft . Zij verschuilen
zich niet achter een mom. Algemeen kiesrecht is de leuze,,
waar zij road voor uitkomen, en zij hebben haast om door de
troebele blanco-politiek heen to waden . Terwijl er onder de"
blanco-mannen zijn, niet weinigen zelfs, die ook op het
algemeen kiesrecht afsturen, heeft de Regeering then helderen „cry" niet durven aanheffen, maar het scherm, waarop .
die to lezen staat, achter een witten voorhang verborgen .
Als excuus kan misschien dienen, dat die voorhang to
doorzichtig is om iemand to bele tten den achtergrond to
onderscheiden .
Intusschen de zaak ligt voor . De groote politieke
twistappel van het kiesrecht is weer in het tramp geworpen .
De sluizen van grondwetsherziening zijn wear geopend . Tous .
les partis se recueillent . De overtuigingen worden gepeild .
De belangen worden gewogen . De mogelijke uitkomsten
worden berekend . Ofschoon ieder wel gevoelt dat al gemeen
kiesrecht de inzet van het spel is, zijn er toch ,accommo
dementen" met dat kiesrecht, zoo als M o l i e r e zou hebben
gezegd, als hij daarin „le ciel" had kunnen zien . Met zoodanige accommodatie-politiek speculeert de Regeering . Wie~
weet of het haar niet gelukken zal den inzet to winnen .
Ook op de Amsterdamsche Beurs wordt met menige speculatie het Joel bereikt, en de spreuk die zegt : einde goed,
al goed, heeft voor menigeen groote bekoorlijkheid .
Voor eene beschouwing over de ,m6rites" van al a--
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meen kiesrecht is 't in dit opstel niet de plaats, evenmin
ads voor eene uiteenzetting van het voor en tegen in andere
vraagstukken . Hier wordt slecbts over politiek gesproken .
Welken invloed heeft nu de blanco-politiek op de positie
der Regeering ? Het is mogelijk, dat in de beide Kamers
door die politiek een tegenzin gewekt wordt, waarvan de
-terugslag zich bij andere taken doet g evoelen . Het ligt
echter niet in onze parlementaire gewoonten aan zulke gevoelens in ruime mate toe to gev en, zoo dat het niet waarschijnlij k is, dat de Regeering veel last daarvan zal hebben .
Aan den anderen karat houdt de blanco-politiek een aantal
stemmen bijeen, die zonder haar allicht zouden gaau dissenteeren . Hier kunnen evenwel uit de bovenbedoelde ,accommodementen." zeer gevaarlij ke klippen oprijzen. De Commissie voor grondwetsherziening heeft, wat dezen karat der
zaak aangaat, groote macht maar ook groote verantwoordelijkheid tegenover de verschillende richtingen, waarin de
Kamers en de bevolking ten aanzien van het kiesrechtvraagstuk verdeeld zijn . Zij verlieze niet uit het oog, dat
hare instelling zelve, haar mandaat, medebrengt het overweg en van tegenwichten
afdoende tegenwichten natuurlijk tegen de mogelijke uitspattingen van algemeen kiesrecht, als gevolg van een grondwettig blanco-kiesrecht . Of
die to vinden zijn, moet weldra blijken . Niet zonder reden
wordt daaraan ernstig getwijfeld . Hetgeen hier en daar
werd aan de hand gedaan, beteekende niet veel, nauwelijks
een doekje voor het bloeden. Wat daarvan zij, het laatste
woord komt in deze aan de Regeering toe, en het is lang
niet onmog elijk dat dit van de voorstellen der Commissie
voor grondwetsherziening afwijkt . Hare positie zal dan
dubbel moeilijk worden . Ret speculeeren op de ,accommodementen" kan ook falen .
Het allerlaatste woord wordt echter bij grondwetsherziening door de kiezers gesproken, en wanneer deze zich
uiten met het besef dat hier alg emeen kiesrecht op het
spel staat, dan is het to verwachten, dat niet weinigen, die
bij de jongste verkiezingen links gestemd hebben, met de
rechtsche can didaten zullen meggaan . De kiesrechtsquaestie
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is z66 ingrijpend, dat zeer waarschijnlijk bij de beslechting ,
daarvan een belangrijke wijziging in de schakeering der
politieke combination zal plaats vinden .
Men mag wel vragen : waarom het land aan al dew
beroeringen blootgesteld ? Waarom toch ?
Uit louter theoretische beweegredenen, op louter acade-mische gronden, onderneemt men geen grondwetsherziening .
De wetsontwerpen, waarbij die wordt voorgedragen, ziju
geen stellingen van een debating-club .
Over dit alles zal eerlang meer licht ontstoken worden .
Inmiddels blij ve een eindoordeel opgeschort, en zal ieder,
die zich met staatkundige aangelegenheden bezig houdt, :
wel bij zijne sympathien volharden .
In bovenstaande regelen werden de rechtsche partijen
grootendeels buiten aanmerking gelaten, omdat de bezetting .
van ons regeeringskasteel zeer beslist met een barrier van
linkerkant is opgetreden . Had men met een „cabinet
d'affaires" to doen, dan waren de verhoudin gen anders en
zouden zij tot andere beredeneering aanleiding geven.
En ook op de sociaal-democratische groep is geen
speciaal regard geslagen . Niet omdat zij niet medetelt
maar omdat zij, waarschijnlijk op voor
verre van then
haar afdoend a gronden, een z66 eenzelvige politiek voert,,
dat hare verhouding tot anderen op een gegeven oog enblik
ten eenemal a problematisch wordt . Dit is geen verwij t,,
maar het constateeren van een feit .
De conclusie uit onze beschouwing to trekken, schijnt
aan to duiden, dat het zittend Ministerie, ondanks zijnegeprononceerde politieke kleur, niet sterker staat, dan een
Cabinet d'affaires zou gestaan hebben .

HAMELBERG'S VRIJSTAATSCHE JAREN')
(1856 1871)
DOOR

Dr. HENDRIK P . N . MULLER .

Toen Hamelberg Bloemfontein binnenreed op den
Augustus 1856 was de hoofdstad van den Vrijstaat,
verhaalt hij in . zijn dagboek, nog een heel klein dorp,
ofschoon het, doordat de huizen zeer wijd uit elkander gebouwd waren, reeds een grooten omvang had . Met uitzondering van enkele waren deze laatste nag ,tamelijk
,,slecht en gingen in aantal de honderd nauwelijks to boven ."
,Ale hadden zij slechts eon verdieping.
De Nederduitsch-Hervormde gemeente bezat er een
ordentelijk kerkgebouw. „De aanbouw der Engelsche kerk,
,,begonnen onder het Britsche bewind, was sedert geruimen
,,tijd gestaakt . Nu hield Ds . Murray tijdelijk Engelsche
,,godsdien stoefening in het clubhuis, waaruit men to then
,,einde het bilj art had verkocht en waar ook eenige dames
,,drie malen 's weeks de kinderen der kleurlingen onderwezen .
,,Ook was er een plaats, waar de Roomsch-Katholieke
,,godsdienstoefening gehouden werd ; het gezang werd daarbij
,,door geen andere muziek begeleid dan die van een guitaar
8sten

1) Hoofdstuk uit het eerlang uit to geven werk : ,Hamelberg en
,,de Vrijstaat ."
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„met slechts twee snaren, eigendom van den pastoor P .
,,Hoendervangers ."
Op het marktplein stond een gebouw, waarin de regeeringskantoren gevestigd waren, n .1 . dat van den gouvernements-secretaris, van den landdrost, van den staatsprocureur
en van den registrateur van akten ; ,,in dit gebouw was
,,oolk het postkantoor gevestigd en werden de zittingen van
„den volksraad gehouden, die van het rondgaand gerechts,,hof en van het hof van appel ." Het was een uiterst eenvoudig huis, slechts weinige vertrekken rijk, die alle
gelijkvloersch lagen . De vensters reikten tot dicht bij den
grond, de vlaggestok stond niet op het huffs doch er naast,
en de klok, waarmede de zittingen werden ingeluid, ping
tusschen twee palen voor het gebouw .
De stad werd verdedigd door een fortje, waarop drie
kanonnen geplaatst waren en waar 's Zondags de rationale
vlag woei .
Hier en daar vertoonden zich stukken van ingevallen
huizen en de bouwvallen van o ude barakken uit den Engelschen tijd, toen Bloemfontein een bezetting had . Daar
waar voldoende water aanwezig was, had men van de erven
ron d de woningen tuinen gemaakt .
,,De straten of liever wegen waren nog met gras be,,groeid en lagen vol klippen en allerlei vuil . Midden door
,,het dorp liep een spruit (beek), die waren eer het regende
,,vol water was . De dammen in de spruit spoelden dan
,,geheel of gedeeltelijk weg, waardoor het dikwijls onmogelijk
,,werd anders dan to paard of in een wagen van de eene
,,zijde der straat naar de andere to komen ."
De nabij het dorp ontspringende fontein, (bron), die
aan deze spruit het aanzien gaf, is peetmoeder van het
dorp geweest . Waaraan het woord Bloem in den naam
swan to darken is, hebben zelfs ouden van dagen mij niet
met algeheele zekerheid kunnen verklaren . Aangezien in
het wild groeiende bloetnen ontbreken, berust de gedachte
aan bloemen, die gegroeid zouden hebben aan de fontein,
op minder waarschijnlijkheid, dan dat deze geheeten zou
zijn naar Jan Bloem, hoofd van een groepj a Koranna's
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dit zijn Hottentotten.-bastaards, ,het meest nomadisch in
I)hun zeden van alle inboorlingen van Zuid-Afrika ." 1)
Hamelberg nam zijn intrek in het eenige logieshuis
van het dorp, gehouden door zekeren .butcher; hij moest
er zich met zijn tijdelijken reisgenoot Van Foreest tevreden
stellen met een z66 kleine kamer, ,dat zij er zich bijua,
,,niet bewegen konden ." Deze Van Foreest was in Holland,
zijn vaderland, student geweest doch had zijn studi8n niet
voltooid, huwde mej . Mary Henderson en stierf in ZnidAfrika kinderloos . Hij was een oom van het tegenwoordige
Tweede-Kamerlid Van Foreest.
Dadelijk ontvingen zij een bezoek van een landgenoot, C. de Jongh Bloem, toen landdrost-klerk, die
later allerlei staatsbetrekkiiagen in den Vrijstaat heeft
vervuld, in 1.866 tot thesaurier-generaal en weesmeester
benoemd werd, in welke betrekking ik hem nog in 1883
to Bloemfontein aantrof en then ik er in 1898 wedervond
als een krassen, ouden main ; hij is sedert overleden . De
Hollander J . Groeneudaal woonde eveneens to Bloemfontein, maar was reeds als gouvernements-secretaris afgetreden en als zoodanig opgevolgd door een anderen Hollander, J . W . Spruyt genaamd .
Door bemiddeling van den reeds genoemden leeraar 2)
Murray, een bekende naam in de Zuid-Afrikaansche
dominees-wereld, ,werd Foreest ondergebracht bij den
,,geneesheer Krause," wiens zoon nag heden to Bloemfontein
de geneeskundige praktijk uitoefent . De Krause's zijn van
Duitsche afkomst en hebben een niet onbelangrijke rol
gespeeld in de ontwikkeling der republieken ; reeds in 1839
beyond zich een Doctor Krause . order de trekboeren to
Maritzburg in het Natalsche 3) .
Een haarsnijder bezat Bloemfontein niet ; de huismoeders knipten het haar van hunn echtgenooten en kroost .
,,Mij heeft de balj uw het gedaan," schrijft Hamelberg .
1)

Nota van Green, Blauwboek van 31 Mei 1853, blz
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2) Leeraar wil in Zuid-Afrika alleen 2eggen : predikant ; men past

er het woord niet als in den jongsten tijd in Nederland toe op onderwijzers .
3) Gesch . v. d . Oranje Vrijstaat door Vrederechter Hofatede, blz . 71 .
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Dat zelfs de hooge staatsambtenaren zich met het
allernoodzakelijkste moesten tevreden stellen, bleek Hamelberg, toen hij, bij Groenendaal ingekwartierd, aldaar geen
andere slaapplaats kon krijgen dan den grond naast het
bed van den gastheer . Zelfs de pas afgetreden voorzitter
,,der uitvoerende commissie", het volksraadslid J. J . Venter,
die nog fang daarna een voorman der Vrijstaters geweest
is, bleek op ziju plaats, ruim twee uur to paard van
Bloemfontein gelegen, to wonen in een huisje, dat slechts
uit 4en vertrek bestond . Daarnaast stonden twee nog
kleinere woninkj es, in a&n waarvan de onderwij zer van
Venter's kinderen gehuisvest was ; buiten kost en inwoning
betaalde Ven ter hem X 7 5 per jaar . In mij n archief bevinden zich zeer uitvoerige brieven van dezen eigenaardigen,
karakteristieken ouden voortrekker, die bewijzen, dat hij
de Nederlandsche taal en de pen niet zonder vaardigheid
wist to gebruiken . Zij handelen meest over godsdienstige
aangelegenheden, getuigen van een buitengewone bijbelkennis, veel nadenken en een oorspronkelijken geest : ,Er
„zijn," zeide hij aan Hamelberg, „twee soorten van bescha„ving ; God heeft een schaaf en de duivel heeft een schaaf,
,,en elk van hen schaaft met de zijne . Zoo is er dus een
„Goddelijke beschaving en een duivelsche beschaviug ."
Bij kerkbezoek moest ieder zijn eigen stoel meebrengen,
bankers waren er nog niet en ook een zoldering ontbrak,
zoodat men van binnen tegen het dak aankeek . Ofschoon
hoogst eenvoudig, zag de kerk er netjes en ordentelijk uit.
Gedurende het avondmaal duurde de dienst van 'smorgens
Lien tot twee uur des namiddags ; het gebouw was dan geheel
gevuld . ,Hier en daar zitten boeren, die witte slaapmutsen
,,met pluimpjes erop dragen tegen den v rij sterken tocht .
„Boerinnen met kleine kinderen op den arm loopen telkens
,,de kerk uit, als het geschreeuw der kleinen de menigte
,,al to zeer gaat hinderen . Dit in- en uitloopen veroorzaakt
„groote stoornis . De predikant verzoekt dan ook onder de
,,preek, dat moeders met zuigelingen bij een der deuren
,,plaats nemen ." Geheel hetzelfde tafereel woonde ik nog
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in 1883 bij to Ermelo, in het zuid-oosten van de ZuidAfrikaansche Republiek .
De eenvoudige godsvrucht der toenmalige Bloemfonteiners spreekt uit de volgende aanteekeningen in Hamelberg's
dagboek : ,Een Boer zal pier zeggen : „die lieve sprinkhanen
,, ,,hebben mijnen ganschen oogst verwoest" ; want alles
,,wat van God komt, is lief en goed. Van slechte vruchten,
„meent men, mag men niet spreken ; want niets, d at God
,,geeft, is slecht . Het woord donderbus wordt als slonder,,bus uitgesproken, omdat men het gebruik van het woord
,,donder ongeoorloofd acht ."
Van de toenmalige zeden en eenvoud der Boeren getuigen, behalve het klassieke geschrift van den Transvaler
C. N . J. du Plessis, 1) o.a. de waardevolle, to weinig bekende Herinneringen van de Wed . Marianne Faure geb .
Alewijn ; zij beschrijft er haar reis, voornamelijk door Natal
in het jaar 1853 van Pieter-Maritzburg uit ondernomen,
waar haar echtgenoot, een Hollander, predikant was . ,Om
,,zich licht to verschaffen, brachten de kerkgangers zelven
„hun vetkaarsen mede ; enkelen hielden ze gedurende den
,,geheelen dienst in de hand, anderen staken ze in flesschen 2) .
„Het is niets ongewoons eene 13 a 14-jarige bruid en eeu
„16 a 17-j arigen bruidegom to zien ; ja, de bruid is zelden
„veel ouder 3) . Ik heb grootmoeders gezien van 30 a 40
„jaren, die hun eigen kind en kleinkind to gelijk zoogden" 4) .
Soms herinnerden de zeden aan het oude moederland
„Iedere huismoeder heeft haar stoof onder de voeten met
,,een tessie kolen," schrijft de Vrijstater C . J. van Rooyen
in zijn 1-Ierinneringen uit den Ouden Tijd 5) .
In a&n opzicht hebben de Vrijstaatsche Boeren in die
dagen blijkbaar verschild van hun magen in Natal, door
Mevr . Faure beschreven . Daar toch spraken zij volgens
1) ,Uit de Geachiedenis van de Zuid-Afrik . Rep . en van de Afri,,kaanders", Amsterdam-Pretoria, 1898 .
2) Tijdschrift van het Willemsfonds to Gent, April 1899, blz . 358 .
3) Ibid ., Febr. 1899, blz . 239.
4) Ibid ., April 1899, blz . 358 .
5) „De Boerenvriend", Huis-almanak, Bloemfontein, 1899, blz
. 5 .
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haar van „menschen" en van ,,, .Engelsehen", terwijl in den
Vrijstaat de verhouding tusschen Hollandsche Boeren en
Britten, toen nog weinig talrijk aldaar, beter was ; veel
Vrijstaatsche burgers van Engelsche of komst hebben mot
die van Hollandschen oorsprong saamgewerkt tot opbouw
van het gemeenebest en met hen gewedij verd in liefde voor
de onaf hankelijkheid .
Dat echter oak daar wel onderscheid werd gemaakt
tusschen „menschen" en ,skepsels" blijkt uit de notulen
van den HoogEdelen Volksraad . Bij een beraadslaging
omtrent de vele kleurlingen nabij Bloemfontein verzocht
b.v. het lid Jan Serfontein zijn ambtgenoot Collins „om
,,in zijn discussion de kleurlingen toch niet met den uaam
,,menschen to bestempelen" 1) . Dit standpunt, een gevolg
van de opgedane ondervinding, is later door den reeds
genoemden J . J . Venter toegelicht in ziju belangwekkend
pamflet ,Wat is waarheid ?" 2) waarop hier later zal worden
teruggekomen.
Zeer eenvoudig ging het in rechtszaken toe . ,A.au de
„orde bij het hof van appel was," schrijft Hamelberg in zijn
dagboek,,,de revisie der crimineele zaak van zekeren Erasmus,
„aliens procureur Vels (een Hollander) des morgens als
„zoodanig geschrapt was wegens handelingen door hem in
,,een andere zaak gepleegd . Buiten toestemming van Eras„mus, die gevangen zit to Winburg, wordt hem de procureur Papenfus in de maag geduwd, ofschoon zijn procureur
,,Vels hem niet was toegevoegd maar door hem vrijwillig
,,,was gekozen en betaald . Nadat Papenfus, die toevallig
„onder het publiek is, zich bereid heeft verklaard de zaak
,,te behandelen, wordt hem slechts etn dag gegund om zich
,,op de verdediging roor to bereiden ."
Niet eon enkel rechtsgeleerde met academischen graad
telde de geheele Vrijstaat . Hamelberg vond daar dus een
prachtige kans ; hij besloot die niet to versmaden en zich
to Bloemfontein to vestigen .
1)
2)

„De Tij d", 2 5 Maart 1863
Bloemfontein, 18.75 .

.

Dadelijk werd de b and op hem geleb d door den Nederlander Johan Arn old Smellekamp, over wien ik in mij,n
eerste werk 1) uitvoerig sprak . Hij was als superc arga van
een Hollandsch schip, dat door den heer Ohrig van Amsterdam, lid der firma J . B . Klein en Co ., naar Durban
was gezonden, bij de trekboeren in Natal gekomen in 1842,
had zich na zijn terugkomst uit Holland bij hen gevoegd
en zich ten slotte in 1854 to Bloemfontein neergezet . Ret
volgende jaar had President Hoffman hem daar landdrost
gemaakt . Hij had echter die betrekking nu neergelegd en
joist, Juli 1856, een procureurskantoor gevestigd ; C . van
Dijk van Soelen, ook een Hollander, volgde hem in October
van dit jaar als landdrost van het distrikt Bloemfontein
op . Volgens Hofstede's Geschiedenis van den Oranje-Vrijstaat stierf hij to Bloemfontein ,geacht en geeerd door het
algemeen", op 25 Mei 1866 2) . Hij was toen volksraad-lid
voor Smithfield .
Hamelberg heeft mij later medegedeeld, niet gunstig
over hem to denken, en het aanbod met hem to wonen en
in deelgenootschap werkzaam to zijn, heeft Hamelberg van
de hand geslagen . Hij besloot een eigen kantoor of schrijf huis,
zooals een Kaffer het doeltreffend noemde, op to richten .
Tevens trad hij op als „agent" evenals alien die in de

republieken in die dagen de rechtspraktij k uitoefenden 3).
Ten einde advocaten, die in Nederland werkzaam waren
geweest als advocaat en procureur, in den Vrijstaat als zoodanig to kunnen toelaten, moest de Staatspresident met den
1) „Zuid-Afrika", Leiden 1889, biz . 198/9 .
2) „De Tijd," van 30 Mei 1866 .
3) ,Daaronder verstaat men een soort van zaakwaarnemers . De
„Boer gebruikt de agenten bij alle zaken van eenig belang, wint hun raad
,,in, laat akten en stukken door hen opmaken, bedient zich van hun hulp
,,bij den koop of verkoop van lauderijen, draagt hun vaak de betaling op
,,der door hem verschuldigde belastingen en belast hen zelfa dikwijls met
„het verhandelen van zijn vee en produkten . Daarenboven werkt de agent
,,in vele gevallen als de kassier van den Boer . Indien de agent er in
,,slaagde het vertrouwen der Boeren to winners, dan was zijn werkkring
,,toentertijd een der meest winstgevende in Zuid-Afrika," (Hendrik P . N e
Muller, „Zuid-Afrika", Leiden 1889, biz . 258 .)
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Uitvoerenden Raad de ,regulaties" veranderen ; hij beloofde
dadelij k daarvan werk to zullen maken . Met vaderlandsliefde en zelfopoffering gaf Hamelberg den President in
overweging om ,in plaats van op advocaten en procureurs,
,,in Nederland geadmitteerd, de verandering liever toe,,passelijk to makers op alien, die aan een Nederlandsche
„hoogeschool zijn bevorderd tot doctoren in de rechten ."
Daarmee vereenigde zich de President en aldus geschiedde ;
reeds in de „Friend" van 16 Aug . 1856, dus een week na
Hamelberg's aankomst, stond de nieuwe regeling afgedrukt .
Misschien als gevolg van deze regeling vestigde zich
to Winburg, toen „slechts een dorp van 25 huizen", spoedig
daarna een ander Nederlandsch rechtsgeleerde, „Mr . J . A .
„B. de la Faille, als procureur, advocaat en generaal-agent,"
blijkens zijn advertentie in The Friend van 23 Januari 1858 .
18 October 1856 besloot ,,het Rondgaande Geregtshof
,,van Landdrosten admissie to verleenen aan den Heer
,,en Meester Hamelberg om als Advocaat en Procureur
,,voor de hoogere en mindere geregtshoven to practiseren" ;
de aan hem afgegeven ,admissie" is geteekend door Van
Soelen als „fungerend Landdrost en gecommitteerd lid van
,,het vereenigd Hof van Landdrosten en voorzitter van
„laatstgemeld hof" en C . de Jongh Bloem als „fungerend
,,Registrateur van het Hof van Vereenig de Landdrosten ."
De in Transvaal nu sedert lang aan g enomen gewoonte van
aan Nederlandsche universiteiten gepromoveerde rechtsgeleerden om zich doctor to noemen in plaats van meester
heeft Hamelberg altijd gemeden en Mr . de la Faille
evenzeer .
Vijftien jaar Lang heeft Hamelberg de rechtspraktij k
in den Vrijstaat uitgeoefend met voorbeeldelooze uitkomsten .
Hij, wiens belangen door Hamelberg verdedigd werden,
won bijna geregeld zijn zaak . Aangezien Hamelberg met
groote nauwgezetheid en eerlijkheid onderzocht, oordeelde
en koos, werd hij langzamerhand inderdaad de rechter,
ofschoon in naam slechts pleitbezorger . De heer Klijnveld,
Nederlander van geboorte en jarenlang het invloedrijkste
lid van den volksraad, verhaalde mij in 1898, dat een
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jury-lid verklaarde een wegens moord aangeklaagde to
hebben vrijgesproken zonder diens zaak to hebben ouderzocht, omdat immers Hamelberg de verzekering van diens
onschuld had uitgesproken . Aangezien gewoonlijk beide
partijen een beroep kwamen doen op den rechtsbijstand
van Hamelberg, werd het langzamerhand gewoonte, dat hem
de uitspraak van beide zijden werd opgedragen, zonder dat
de rechtsgedingen voor den rechter werden gebracht .
Voordeelig was zijn arbeid zeker, want hij nam in
1871 een wissel op de Bank van Engeland mede naar huis
groot £ 40 .000. Doch zelfs een kwart eeuw later bleek
mij de overtuiging nog algemeen verspreid, dat hij van
zijn positie en monopolie in het geheel geen misbruik
heeft gemaakt en evenmin overmatige geldelijke eischen
heeft gesteld . Ook door hen, die niet van hem hielden,
werden mij van zijn nauwgezetheid en eerlijkheid voorbeelden verhaald, die diepen indruk maakten in den Vrij .staat . Zoo had men in 1898 nog niet vergeten, dat
Hamelberg nooit port in rekening bracht voor brieven,
wanneer hij die niet aan de post doch aan een vrachtrijder
of reiziger had toevertrouwd. Opgetogen verhaalde mij
een Boer, hoe Hamelberg weigerde £ 2000 van hem aan
to nemen, die indertijd zijn vader van Hamelberg had
geleend . „let is waar, uit H's boeken bleek, dat die som
,,was terugbetaald ; dock Hamelberg bemerkte, dat ik van
,,die terugbetaling niets wist ." Verwend waren de Boeren
blij kbaar n iet !
Reeds enkele maanden na zijn aankomst in den Vrijstaat begon hij staatkundige opstellen to schrijven in de
Zuid-Afrikaansche pers ; hij is daarmee gedurende zijn geheele verblijf in Zuid-Afrika voortgegaan en heeft er grooten
invloed door geoefend. Hij werd nu de vaste berichtgever
van het wekelijks to Kaapstad verschijnende ,Volksblad",
dat in de Hollandsche taal geschreven was, geregeld vrij
uitvoerige berichten omtrent plaatselijke gebeurtenissen in
Nederland bevatte en waarin reeds in Juli en Augustus
van dat jaar een reisbeschrij vin g van hem onder den schuilnaam L. C . G . H . Halberma voorkomt. Tegelijkertijd
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,,Gazette" zijn denkbeelden kenbaar to waken over aauu den
volksraad -voorgelegde wetsontwerpen . In December 18,56
hay er zich bij voorbeeld tegen het onnoodige gebru
bij de wetsontwerpen van. vreemde woorden, voor welke
zonder moeite goede Hollaudsche kunnen worden in de
plaats gesteld.
Laatstg enoexnd blad, in de wan deling The Friend of
De Vriend genoemd, heeft een belaugrij ke rol gespeeld in
de gebeurtenissen van Trans-oranje . Het bestond reeds
bij de geboorte van den Vrijstaat, het overleefde dezen en
bestaat nag steeds ; het is het oudste blad van Transoranje. In den loop der jaren heeft het herhaaldel~ k
zijn, staatkundige richting volslagen veranderd. Terwijl het
na den jongsten Boerenoorlog (1899-1902) de belangen
der inheemsche bevolking tegenover de Britsche overheerschers heeft bepleit, is het in de Vrijstaatsche jaren
spoedig Britsch-gezind geworden in zijD staatkunde en
heeft het, vooral in de laatste levensjaren van het gemeenebest, de Vrijstaatsche regeering bestreden zooveel het
maar kon . Dat het blad de billijkheid daarbij to eenenmale
uit het oog verloor, bleek o .a. uit zijn verslag van een
prijsuitdeeling in 1898 aan het Grey-College ; terwijl ik den
Staats-president toen den knapen ter aansporing tot gehechtheid aaAn kameraden en school een hunner makkers
ten voorbeeld hoorde stellen, die uitgeroepen had bij het
zien der schoolkleuren op het cricketveld wel op z .ijn hoofd
to willen gaan staan van geestdrift, gaf ,The Friend" dit
weer door den President to laten verklaren, dat deze zelf
op zijn hoofd wilde gaan staan bij het aanschouwen zijner
oude schoolkleuren !
In Hamelberg's eerste Vrijstaatsche jaren droeg The
Friend nog Been aan de regeering vijandelijken stempel,
en volgen s Gouverneur Grey was het toen zelfs ,bekend
,,als het orgaan van de Vrijstaatsche regeering" 1) . Het was
1) Brief van 23 December 1856 aan den Minister van Kolonien, opgenomen in het blauwboek van Augustus 1857, b1z . 56 .
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toen nog het eenige nieuwsblad van beteekenis in den
Vrijstaat en jaren lang heeft Hamelberg daarin zijn staatkundige opstellen geplaatst . Het verscheen wekelijks in
vier bladzijden, waarvan de helft door advertenties was
ingenomen en de rest door de notulen der vergaderingen
van den Volksraad en door politieke beschouwingen . Niettegenstaande den Engelschen titel was het eerste en oorspronkelijke gedeelte van den tekst in het Nederlandsch
geschreven, ouberispelijk hoog-Hollandsch . Een verkorte
Engelsche vertaling volgde, aangezien het blad ook sprak
tot Britsche lezers buiten den Vrijstaat en buiteudien
van de geboorte van den Vrijstaat of Engelsch-sprekenden
een niet talrijk maar belangrijk gedeelte van zijn bevolking hebben uitgemaakt.
De samenstelling der Vrijstaatsche bevolking met betrekking tot de taal wordt ons duidelijk uit de ordonnantie 1)
No. 3, die dagteekent van het begin van den Vrijstaat, n .1.
van het jaar 1854 . Zij luidt als volgt
Ordonnantie ter bepaling en vaststelling van de Nederduitsche of
Hollandsche taal als de wettige hoofdtaal van den Oranjevrijstaat
Nadernaal het gemak en de geregeldheid der publieke bezigheid vereischen, dat in alle geregtshoven en kantoren in dezen staat eene of cieele
taal bepaald en vastgesteld worde ; en aangezien de groote meerderheid
der inwoners van dit land van . Hollandsche afkornst en weinig met andere
talon bekend is, en dat het dus ongelegen zou zijn dat eenige andere dan de
Hollandsche taal in regterlijke verrigtingen zoowel als in de civiele dienst
gebezigd zoude worden :
Zij het derhalve verordend, dat van den eersten dag van Juny aanstaande
of de Hollandsche taal de hoofdtaal in alle geregtshoven en publieke kantoren in dezen staat zijn zal ; en dat alle dagvaardingen, vonnissen, uitspraken, orders, lastschriften, instruction, ordonnantien, proclamation enz .
in de Hollandsche taal geschreven, uitgevaardigd en gepubliceerd zullen worden
en verder dat alle brieven, memories of andere communication, aan dit
Gouvernement gerigt, indien niet in de Hollandsche taal opgesteld, met eene
Hollandsche vertaling zulien moeten vergezeld worden .
En zij het nader verordend, dat alle klerken in de landdrosts- en andere
1) Uit den tijd der Oost-Indische Compagnie heeft de Vrijstaat het
woord ordonnanties, nu no-, in Hollandsche kolonion in gebruik, bijbehouden en op tot stand gekomen wetten toegepast .
0 . E . V I 10
7
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publieke kantoren beide met do Hollandsche en Engelsche

talon genoeg

zullen moeten bekend zijn om als tolken in alle zaken to kunnen ageren .
Gegeven to Bloemfontein, dozen 15den dag van April 1854

.

Uit last van den Volksraad

J. P. HOFFMAN, Fung . President.

Bij order,

WILLIAM COLLINS, Fung . Secretaris .

Deze bepaling is, blijkens de bewonderenswaardig gerangschikte, gecodificeerde verzamelin g der geldende wetten,
welke bij Volksraadsbesluit van 4 Juli 1891 werd verheven
tot „Wetboek van den Oran j e-Vrij staat", bij ordonnantie
van 29 Juni 1882 aangevuld geworden met de volgende
artikelen
Art . 3 . Alle rekeningen tegen het gouvernement moeten ter uit-

betaling aangepresenteerd worden in de taal van het land, alvorens daaraan
voldaan kan worden.

Art. 4. Alle verrichtingen van stadsraden, municipaliteiten of wettig

erkende dorpsbesturen in den Oranje-Vrijstaat nioeten in de Hollandsche
taal gehouden worden ; waar zulks ten gevolge van onbekendheid met do

Hollandsche taal ondoenlijk mocht zijn, zullen die verrichtingen in eene

andere taal vertaald worden in hot Hollandsch ; en dat alle voorstellen of
geschriften, die in een vreemde taal zullen zijn opgesteld, onmiddellijk zullen
moeten worden vertaald, zoodat dezelve in de Hollandsche taal in de notulen
of archieven bewaard zullen blijven .
Art . 5

. Alle marktverkoopingen moeten gehouden worden in do

Hollandsche taal .

Art . 6. Overtreders van eenige bepalingen in do twee laatst voor-

gaande artikelen gemeld zullen gestraft worden met eene boats niet to boven

gaande tien shillings voor do eerste overtreding, en bij eene tweeds of volgende overtreding gestraf t worden met eene boete van een pond sterling
en de kosten van hot proces .

Op grond hiervan hebben b .v . de beraadslagingen der later
opgerichte Kamer van Koophandel to Bloemfontein, welker
leden slechts bij uitzondering uit Boeren bestonden en
gelijk de geheele handelsstand van Zuid-Afrika voornamelijk
Engelsch spraken, plaats gevonden in het Engelsch, doch
zijn de notulen en de van haar uitgaande stukken in het
Hollandsch gesteld geweest .
Van hoe groot belang de taal ongetwijfeld voor het
onafhankelijk volksbestaan zij, de mate der kennis van het
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Tollandsch of zelfs het gebruik ervan is in den Vrijstaat
volstrekt niet altijd evenredig geweest aan de mate van
liefde tot het gemeenebest . Menschen, die alleen Afrikaansch
spraken of zelfs kenden, hebben vaak de Engelsehe zijde
gekozen ; terwijl omgekeerd onder de getrouwste burgers
van den Vrijstaat mannen zijn voorgekomen, die zich slechts
met moeite of nauwelijks van een andere dan de Engelsehe
taal bedienden .
Evenmin heeft in den Vrijstaat het bloed altijd de
staatkundig e richting bepaald . Terwijl onder de ,nationale
,,verkenners" in den jongsten oorlog, de renegaten, talloozen
voorkwameu wier voorzaten sedert vele geslachten ZuidAfrika niet hadden verlaten, behoorden tot de meest onverdroten, zelfopofferende voorvechters van de Vrijstaatsche
-onafhankelijkheid mannen, die, ofschoon in den Vrijstaat
geboren, geen enkelen druppel Afrikaansch, maar alleen
Britsch bloed bezaten .
Evenmin geven namen in het minst de richting aan
der staatkundige overtuiging of beslissen zij omtrent de
keuze van de dagelijks gebruikte taal . Ik ken Vrijstaters
met echt Britsche namen, die nauwelijks iets anders dan
Afrikaansch kennen en spreken, terwijl omgekeerd talloozen
,er zich geregeld van het Engelsch bedienen, die Hollandsch
zijn van naam en waarvan verscheidenen in Nederland
geboren zijn .
Reeds twee maanden na zijn aankomst to Bloemfontein
begon Hamelberg's medewerking aan 's lands bestuur, die
eerst met zijn dood een einde heeft genomen . 6 October
185
schrijft hij in zijn dagboek : ,Hedenmorgen is een
,,buitengewone zitting van den Volksraad begonnen . Ver,,nomen hebbende, dat men verlegen was om een secretaris,
,,die de werkzaamheden aan die betrekking verbonden to
,,gelijk met zijn gewone bezigheden zou kunnen waarnemen
,,naar behooren, had ik mijne diensten aangeboden en van
,,dit aanbod werd gebruik gemaakt ." Toen deze zitting
18 October gesloten was, dankte de voorzitter hem in den
Raad voor zijn werkzaamheden en stelde het raadslid Visser
-voor, hem met X 15 of £ 20 to beloonen . Hij verklaarde
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evenwel geen belooning to willen aannemen . Altijd heeft
hij geweigerd een bezoldigd regeeringsambt to bekleeden
en in zijn medewerking aan den opbouw van den Vrijstaat
een belangeloosheid ten toon gespreid, die men heelemaal
niet gewoon geweest was en die ook later in Zuid-Afrika
tot de zeldzaamheden is blijven behooren .
Dadelijk drongen zijn hoedanigheden hem naar den
voorgrond. Het bleek, toen 13 October 1856 „de hoek,,steen gelegd werd voor een kweekschool, tot bouwing
,,waarvan de gouverneur der Kaapkolonie Grey £ 2000
,,gegeven heeft, terwiji hij verder £ 3000 heeft toegezegd
,,als een kapitaal, uit de rente waarvan de hoofdonderwijzer
,,een deel van zijn traktement zal trekken" 1) . Bij deze
plechtigheid, de stichting van het in Zuid-Afrika beroemd
geworden Grey-College, waar o.a. President Steyn en de
meeste wel opgevoede Vrijstaters hun onderricht hebben
ontvangen, hield Hamelberg op verzoek der oprichtingscommissie de feestrede 2).
Door zijn schenking ten behoeve van deze middelbare
school heeft Greg zich een blijvenden naam bij de Vrijstaters gemaakt . Zijn brieven, in de blauwboeken opgenomen, doen echter de vraag rijzen of zijn gevoelens en
handelingen to hunnen opzichte wel vrij van bedenking
geweest zijn . „In verschillende brieven heb ik reeds mijn
,,meening neergelegd, dat, ten einde ooze toekomstige
,,veiligheid to verzekeren, hier een overheid moest zijn,
,,gemachtigd om de conventies to veranderen die bestaan
„tusschen ons en de twee naburige republieken," schrijft
hij aan den minister Labouchere, 2 7 September 1856
3) ;
1 November 1856 oppert hij daarop tegenover dezen minister
twijfel of de pas twee jaar oude conventie met de Vrijstaters
wel zal moeten nageleefd worden ; en 20 Maart van het
volgende jaar verklaart hij aan denzelfden, de Britsche
terugtrekking uit het Oranjerivier-gebied altijd als een
groot ongeluk to hebben beschouwd .
1)
2)
3)

Dagboek .
Opgenomen in ,The Friend of the Freestate" van 18 Oct . 1856
Blauwboek 1857, b1z . 27.

..
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Toen in den n amiddag na de hoeksteenlegging van
het Grey-College in den Volksraad een aanvraag in behandeling kwam voor een jaarlijksche bijdrage uit 's lands
schatkist van £ 180 ten behoeve deter school, wilde het
raadslid Snij man die gelden vinden door het getal van
de nu aan gestelde schoolmeesters to verminderen ; want,
zeide hij : ,als iemand een nieuwen paardenwagen wil
,,koopen en daartoe geen geld heeft, dan verkoopt hij zijn
„oude ossenwagens ." De voorzitter viel daarop den heer
Snij man in de rede met het verzoek de tegenwoordige
schoolmeesters niet to beleedigen, door hen met oude ossenwagens to vergelijken .
Na de sluiting van deze volksraadszitting begon
Hamelberg als pleiter voor het rondgaand gerechtshof ziju
tochten door het land, die hem in den loop der jaren
aldaar overal bekend gemaakt hebben . Op weg naar Fauresmith vielen er ,hagelsteenen, waarvan de kleinste den
,,omvang hadden van duiveneieren en de grootste van een
,,vuist . Op eon plek lagen zeven springbokken dicht bij
.,,elkaar aan den weg, doodgeslagen door den hagel ." Zelfs
de schaapwachter was, verhaalde men hem, door dezen
gedood. Fauresmith was toen reeds een fraai dorp, waar
veel gebouwd werd, o .a. een nieuwe Hervormde kerk en
een Engelsche . Op de plaats Vischgat, waar hij den eersten
nacht doorbracht na Fauresmith to hebben verlaten, sliepen
alle bewoners en alle reizigers gezamenlijk in 4en slaapvertrek . ,Vier kooien werden er door mannen ingenomen,
,,die slechts hun band j e en schoenen uittrokken, waarna de
„kaars werd weggehaald en de vrouwen zich in dit vertrek
,,evenzeer ter ruste begaven." Door gebrek aan bruggen en
wegen moest hij niet minder dan drie dagen reizen over
den betrekkelij k geringen afstand van Fauresmith naar
Smithfield, dat hij besch rijft als ,bevallig gelegen aan den
,,voet van tamelijk hooge bergen . De huizen, alle van eon
,,verdieping, waren wel gebouwd, en aan de pastorie van
,,den predikant Roux had men niet minder dan £ 1500 be,,steed ." Toen reeds werd het grootste gedeelte van de
'Vrijstaatsche dorpsbevolking gevormd door lieden van Brit-
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sche afkomst . Niet verder dan twee uur rijdens van Smithfield vond hij ,te Beersheba, in het grondgebied van
„Mosjesj gelegen, een bevolking van wel duizend kleur
„lingen, onder wie de Fransche Protestantsche zendeling,,Rolland werkte. Diens tuin bracht tegelijk zuidelijke en
„noordelijke vruchten in uitstekende hoedanigheid voort
,,lemoenen 1), nartjes 2), amandelen, naast appelen, peren,
,,kersen, vijgen, perziken, abrikozen en aardbeien ."
Bij zijn thuiskomst kocht hij voor slechts A 300 van
Josef Mac Cabe het huis op den hoek van het marktplein
en Maitlandstraat to Bl oemfontein, dat hem gedurende al
zijn Vrijstaatsche jaren heeft geherbergd en dat nu voor de
club, aan alle bezoekers van Bloemfontein bekend, heeft
plaats gemaakt. Het bevatte vier kamers en een keuken
en behoorde, n adat Hamelberg het had laten in orde bren
gen, tot de fraaiste huizen van het toenmalige B1oemfontein . Evenals het presidentshuis bezat het aan den ge
heelen voorkant een breede stoep met afdak, die aan debeide einden afgesloten werden door een naar voren uitspringend vertrek . Schuin er teg enover lag het Freestatehotel, sedert, althans nog bij mijn laatste bezoek in 1898,
weinig veranderd, evenmin meer dan 4en verdieping rij k,
waar de gangen tusschen de vertrekken onoverdekt en met
zand geplaveid waren. Bij den intrek in zijn mooning vermeldt Hamelberg dankbaar de maandenlange en kostelooze .
gastvrijheid van Dr. Krause en diens vriendschap . Krause,
is zijn beste vriend in den Vrijstaat geworden na den
straks to noemen Hollander Heyligers .
Toen de Volksraad in het volgende jaar, 1857, op 7*
Februari voor het eerst bijeenkwam, trad Hamelberg opnieuw als secretaris op en werd door den Raad benoemd
in een commissie met de volksvertegenwoordigers Venter ,
en Allison om een reglement van orde voor den Raad to
ontwerpen. Men eerde hem reeds, zag tegen hem op ; dat
bleek bij de ernstige gebeurtenissen, die plaats grepen twee
weken na de opening dezer zitting .
1) Zoet-lemoenen zijn sinaasappelen, zuur-lemoenen eitroenen .
2) Mandarijnen .
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21 Februari 185 7 teekent Hamelberg in zijn dagboek aan
,,Heden is hier een gerucht in omloop, dat de President
,,der Zuid-A .frikaansche Republiek heden nacht hier zal
,,komen met 400 gewapende mannen om het land in bezit
„ to nemen . Dit gerucht wordt o .a. verspreid door zekeren
),Schumann, die de overbrenger is van een brief des
„Presidents (den. beer Pretorius 1) aan Mosjesj, om met
,,den President bier een bijeenkomst to houden . Mosjesj,
,,zelf niet kunnende komen, heeft een zijner zonen ge,,zonden, die zich reeds hier bevindt . Er is last gegeven
,,om het fort van hedenavond of door 20 manschappen to
,,doen bewaken .
„22 Februari 1857 . President Pretorius is werkelijk
„heden morgen bier gekomen maar zonder gewapende man,,nen en dus in een vriendschappelijken geest en vrede,,lievenden zin naar bet schijnt."
De Vrijstater C . J . van Rooyen verhaalt in zijn reeds
aangehaalde Herinneringen uit den Ouden Tijd 2), dat
President Pretorius reeds op zijn tocht naar Bloemfontein
verklaard had : ,Mijn vader heeft zijn hoed in Bloemfontein
,,verloren en ik ga om then weder op to zetten ." Hamelberg's dagboek gaat aldus voort
,,23 Februari 1857 . De derde verjaardag van de onaf,,hankelijkheidsverklaring van den Staat wordt hier heden
,,gevierd . De Volksraad begeeft zich to 11 ure na een
,,korte zitting, waarin een briefwisseling met den Koning
,,der Nederlanden voorgelezen is en het wapen en de
,,vlag vertoond zijn, en welke zitting door den President
„der Zuid-Afrikaansche Republiek en een lid van den Uit„voerenden Raad derzelve bijgewoond is, in optocit met
„de ambtenaren naar bet fort . Daar word t de vlag ge,..heschen., men lost kanon- en geweerschoten, de predikant
,,van Bloemfon tein doet een gebed en eenig a aanspraken
1) Martinug weasel Pretoriua, in 1857 tot President der Zuid-A .frikaansche Republiek gekozen, zoon van den grooten voortrekker Andries
Pretorius.
2) De Boerenvriend, Huisalmanak voor 1899, Bloemfontein, b1z . 5 .
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,,van den landdrost .
,,De Staatspresident geeft heden een middagmaal aan
,,de leden van den Volksraad.
,,Het gerucht houdt stand, dat de heer Pretorius mor,,gen het land zal in bezit nemen, althans opeischen .
,,Anderen zeggen, dat men hem, desnoods met geweld, tot
,,president zal uitroepen. De heer Pretorius heeft heden
,,niet in optocht mede willen gaan naar het fort, noch aan
„het middagmaal bij den Staatspresident willen deelnemen .
„Morgenochtend to 9 uur zal hij op zijn verlangen in den
,,Volksraad komen om over zaken to spreken . Ik heb hem
,,hedenmiddag een bezoek gebracht, maar van zijn plannen
„niets gehoord, dan dat hij pier niet ale vijand maar als
,,vriend komt en dat zijn in structies hem niet toelaten aan
,,den tocht naar het fort deel to nemen .
„De heer Pretorius heeft mij heden avond met den
„heer Goetz, lid van den Uitvoerenden Raad, en den
,,secretaris Schubart 1) een bezoek teruggebracht en rnij de
,,constitutie van de Zuid-Afrikaansche Republiek, onlangs
,,goedgekeurd maar nog niet gedrukt, gegeven om daarop
„mijn bedenkingen to maken 2) .
„24 Februari 1857 . De heer Pretorius is hedenmorgen
.,,in den Raad verschenen en heeft werkelijk den Staat
,,opgeeischt ; de bizonderheden zijn vermeld in de notulen
,,van den Volksraad . Het publiek is rustig ; het fort wordt
,,bewaakt.
,,Hedenmiddag to 6 ure was er een maaltijd bij den
,,Staatspresident, waarbij grootendeels ambtenaren en ook
,,ik aanzaten. De maaltijd werd gegeven ter gelegenheid
,,van de viering der verj aring van den Staat ."
In Hamelberg's aanteekeningen ontbreken verdere
1) ,De oude Emigrant" van 17 Januari 1860, ,weekblad voor de
„Zuid-Afrikaansche Republiek, uitgegeven door H . Jeppe to Potchefstroom",
waar destijda de Transvaalsohe Volksraad bijeenkwam, vermeldt dezen nog
ale Gouvernements-secretaris en noemt hem A . F. Schubart .
2) Doch hiertoe liet hij Hamelberg niet den tijd .
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bizonderheden omtrent dit bezoek van President Pretorius
aan Bloemfontein, doch het Blauwboek van 1857 maakt,
natuurlijk in het Engelsch, melding van het pier daaruit
terug vertaalde protest, dat Pretorius den dag daarop, 25
Februari 1857, to Bloemfontein aan den Vrijstaatschen
Volksraad richtte
Nu dat ik, naar ik meen, voldoende bewezen heb, dat ik met recht kan

aanspraak maken op de emigranten-landen tusschen de Oranj e- en Vaalrivieren, acht ik het mijn plicht to protesteeren in naam van de Zuid-Afri-

kaansche Republiek tegen de wettigheid van het gezag, dat nu hier over die

emigranten-landen bestaat ; en ik waarborg bescherming aan alle inwoners,
die zich gebonden achten aan de regeering van de Zuid-Afrikaansche Repu-

bliek en zich daaraan houden. Deze laatste regeering zal niet toelaten, dat

eenige verdrukking of benadeeling to hunnen opzichte zal plaats hebben
noch over hunne personen of eigendommen zal worden beschikt .

In den naam van de wettige regeering, waarvan ik het hoofd ben en

die ik nu vertegenwoordig, verklaar ik, dat ik to alien tijde zal bereid zijn

om elke aansprk
aak op de emigranten-landen to handhaven en het leven
en bezit der inwoners to beschermen, in de hoop dat billijke maatregelen

zullen worden getroffen, door welke de gekwetste gevoelens der inwoners

geheeld mogen worden en het recht van de Zuid-Afrikaansche-Republiek
op deze landen erkend .

En hiermede, HoogEdele Heeren, meen ik mijn plicht gedaan to

hebben als beschermer der gezamenlijke inwoners van de landen der emigranten en ik zal niet rusten voor vrijheid en wettig bezit van landerijen

aan de inwoners zullen zijn gewaarborgd .

M . W . PRETORIUS,

President van de Zuid-Afrikaansche-Republiek .
Bloemfontein, 25 Februari 1857

.

Van de indiening van dit wonderlijk protest stelde hij
den gouverneur Grey in kennis bij schrijven, gedagteekend
Potchefstroom (Transvaal) 5 Maart 1857
. In then brief
doet hij voorts de volgende mededeelingen, die van zijn
persoonlijkheid en de in die dagen heerschende stemming
een denkbeeld geven en die hier vertaald zijn uit blauwboek 1857, biz . 95 :
Onze maatschappij kenmerkt zich door een geest van vooruitgang .

De nieuwe grondwet is met geestdrif t ontvangen door de geheele

republiek, met uitzondering van eenige personen in het distrikt Zoutpansberg, geleid door den heer S . Schoeman, die gaarne tegen het vierde arti-
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kel van de conventie met de Britsche regeering van 16 Januari 1852 zouden

handelen 1). Dientengevolge ben ik genoodzaakt maatregelen tegen deze

eigenzinnige personen to nemen om hen to dwingen tot gehoorzaamheid
aan de wet. Ik twijfel niet, dat Uwe Excellentie mij hierin zal steunen

door geen handel in kruit met handelaars of bewoners van dezen Staat toe

to laten, behalve wanneer een door mij geteekend certificaat wordt getoond

Ik heb sedert eenigen tijd de handelingen van de regeering van den

Oranj e-Vrij staat nagegaan, tengevolge van herhaalde en dringende aan-

zoeken van daar en ik heb waargenomen, dat de geest en de handelingen
van die regeering in lijnrechten strijd zijn met de vrijheid, die zoo genadig
is toegestaan door Hare Brittannische Majesteit en met het doel der con-

ventie van 16 Januari 1852 tusschen Harer Majesteits commissarissen en
mij n vader.

Na vergeefs to hebben getracht de regeering aldaar to overtuigen,

dat ik als vertegenwoordiger der Zuid-Afrikaansche-Republiek gerechtigd was tot een stem in de regeering van het land tusschen de Oranj e-

en Vaalrivieren, heb ik geprotesteerd tegen de wettigheid van dat bestuur,
door let zoo even vermelde protest bij den Volksraad in to dienen .

Ook President Boshoff wendde zich tot Grey, 14 April
1857 2). Wederkeerig drukte hij den wensch uit, dat Grey
,,den toevoer van ammunitie van de Kaapkolonie naar Trans,,vaal zou tegenhouden" en dringt aan op „een verdrag van
,,bondgenootschap met Harer Maj esteits regeering, . . . het„welk, zonder eenig e inmenging in de binnenlandsche
,,regeering van den een door den ander, gezamenlijke be„lang en en een goede verstandhouding zou bevorderen en
,,tegelijkertijd een weldadigen invloed oefenen op de nabu„rige stammen en staten . A.lle billijke bepalingen, die
,,bestaanbaar zijn met de door Hare Majesteit aan dit yolk
„verleende onafhankelijkheid, zouden bereidwillig worden
,,aangenomen ."
Gouverneur Grey meldt omtrent deze gebeurtenissen
aan zijn rijksminister 3) : „De heer Pretorius, de tegen,,woordige president van de Transvaalsche republiek, maakt
,,aanspraak op het bezit van het geheele gebied van den
,,Oranje-Vrijstaat, op grond van een beweerden afstand
,,aan zijn overleden vader namens Hare Majesteit van alle
1) Het artikel notabene, waarin slavernij wordt verboden !
2) Blauwboek van 1857, blz

. 94 .

3) 20 Maart 1857, blauwboek 1857, b1z

. 71 .
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„landen waarop aanspraak wordt gemaakt door de Kaapsche
„emigranten ; en ik geloof, naar wat ik hoor, dat indien
„in den Vrijstaat een omwenteling plaats heeft, Pretorius
,,waarschijn.lijk zal slagen, tenminste tijdelijk, bezit van dat
„land to krijgen . De regeeriug van den Oranje-Vrijstaat
,,beweert, dat Pretorius gekuipt heeft me b sommige natu„rellen-stammer ; dat hij zoowel als zijn Transvaalsche
,,regeering gewoon zijn handel to drijven in kinderen van
„andere naturellen-stammen voor leerlingen tot hun vijf,,en-twintig ste jaar ; en dat zij deze kinderen in hun oorlogen
,,vatten of op and ere wij ze zich verschaffen .
,,De Vrij staatsche regeering, zich to midden van zoo„veel moeilijkheden bevindende, verzoekt mij : 1° Mosjesj
,,te waarschuwen om geen oor to leenen aan de overredingen
,,van Pretorius ; 2° bij proclamatie bekend to maker, dat
„de aanspraken van Pretorius in den Oran j e-Vrij staat ge„heel ongegrond zijn ; 3 ° den verkoop van kruit aau de
„Transvaalsche republiek to doen ophouden, totdat de
,,regeering van dat land alle betrekking met Pretorius zal
,,hebben afgebroken . E n ten slotte verzoekt zij mij to
„onderzoeken, of H . M .'s regeering bereid zou zijn een
,,bondgeuootschap met den Oranje-Vrijstaat to sluiten en
„order welke voorwaarden .
,,Op de twee eerste punten heb ik geantwoord, dat mij
,,tot dusver niets ter oore is gekomen, voldoende om
„Mosjesj aldus to waarschuwen, daar ik geen reden heb
,,om to gelooven dat Mosjesj in deze zaak zal tusschen
,,beide komen, en verder dat ik het n .iet noodig acht eenige
,,proclamatie uit to vaardigen met betrekking tot de
,,eischen van Pretorius op den Vrijstaat, daar niets geschied
,,is wat zou kunn en worden uitgelegd als een overdracht
,,van H. M . aan zijn overleden vader van het gebied,
,,waarop hij nu aanspraak maakt ." Evenmin kon hij het
verlangde ammunitie-verbod uitvaardigen . Over een eventueel bondgenootschap zou hij ziju regeering raadplegen
23 April 1857
1), toen Grey intusschen het zooeven
1)

Blauwboek van 185

.7, blz . 94 .
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aangehaalde schrijven van Boshoff, gedagteekend 14 April
1857, ontvangen had, stelde hij daarvan den Minister van
Kolonien in kennis . Over de kansen en plannen van
Pretorius in den Vrijstaat liet hij zich in hetzelfde staatsstuk uit in de volgende opmerkingswaardige woorden, waarvan de juistheid door de latere ondervinding bevestigd
geworden is : „Indien Pretorius werkelijk door een omwente,,ling slaagt in zijn poging met betrekking tot den Oranje,,Vrijstaat, geloof ik niet dat hij lang de macht in handen
„zal houden. Men heeft in den Oranj e-Vrijstaat nu een
,,vrije pers, en onder deszelfs inwoners bevinden zich zeer
„intelligente menschen . Het yolk en de pers der Kaap„kolonie stellen ook groot belang in de zaken van den
„Vrijstaat . Daarom ben ik overtuigd, dat een bestuurder,
,,die niet met ten minste een gewone mate van bekwaam,,heid regeert en niet beschikt over een redelijke mate van
,,opvoeding, over breede en verlicbte denkbeelden, niet
,,lang de teugels van het bewind in handen zal houden .
,,Een man, die de Trans-Vaal Republiek in haar tegen,,woordigen toestand goed zou besturen, zou to eenenmale

,,kunnen schipbreuk lijden in een land als de Oranje-Vrij,,staat ."
Deze gebeurtenissen worden in de reeds aangehaalde
,,Geschiedenis van den Oranje-Vrijstaat door H . J . Hofstede Jr." als volgt toegelicht
In

die dagen kwam zekere Mart. Schoeman to Bloemfontein en liet

zich uit, dat hij door genl . Pretorius naar Moshesh gezonden was om then
aan to zeggen, dat hij zich nu gereed moest houden, daar Pretorius kwam

om den Vrijstaat op to eischen en dus op Moshesh's hulp rekende . Toen de
welmeenende burgers aan Schoeman zeiden niet zulke gevaarlijke woorden
to spreken over een man als den kommandant-generaal van Transvaal,
zei hij :

Wel, ik zal zwijgen, doch de waarheid heb ik gesproken, en ik heb

last om aan de Europeanen veiligheid voor persoon en goederen to beloven .
Eenige dagen daarna kwam de heer Martinus Wessel Pretorius in

gezelschap van den heer Martinus Goets to Bloemfontein en nam, in weerwil
van do welgemeende aanbiedingen vanwege het Gouvernement, zijn intrek
bij een verklaard Engelschgezinde . Aan zijn verzoek om in den Volksraad

to worden toegelaten, word voldaan, en op den 5den September 1856 1) ver-

1) Deze datum is blijkens hot medegedeelde uit Hamelberg's dag-

boek fout.
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toonden de Transvaalsche afgezanten hunne geloofsbrieven en vroeg de heerr
Pretorius om zekere documenten, in den tijd der Souvereiniteit door den

Gouverneur der Kaap aan zijn vader geschreven ; ook om restitutie van gel-

den, bij den slag van Boomplaats door zijn vader voor kruit en lood uitgegeven, en verklaarde eindelij k, dat hij gekomen was om als zoon van Andries
Pretorius het land in bezit to nemen .

Als antwoord hierop ontving hij do vriendelijke kennisgeving, dat

als hij niet binnen 24 uren Bloemfontein verliet, men hem in hechtenis zou
moeten nemen.

Men was to Bloemfontein dus blijkbaar niet bang en
Hamelberg ging rustig met zijn vriend „Dr . Krause en
„diens gezin visschen 12 uur gaans buiten Bloemfontein
,,in de Renosterspruit, terugkeerend met een buit van
„omstreeks 200 geelvisschen, witvisschen en barbers, waar„mede half Bloemfontein van visch werd voorzien." Overtuigd dat de staatkundige toestand niet ernstig was, trok
Hamelberg daarop met zekeren Wiese voor het afhandelen
van zaken naar Smithfield en Fauresmith . „In den nacht
,,sliep Wiese naast onzen wagen op den grond, toen een
„menigte wilde honden op hem of kwamen . Hij durfde
„zich niet verroeren, trok zijn kombaars over zijn hoofd en
,,bepaalde zich met hun toe to roepen : ,Zal je fort, ze'k .""
Den volgenden morgen zeide hij tot Hamelberg : ,Wil
„mij nheer niet een kleine zoopie drink? Ik wil een beetj e

,,drink ; mij n maa g is to veel ontstel d ." Wiese beoordeelde
de komst van Pretorius als volgt : „Die vagebonden hebben
,,Pretorius hier g eroepen ; anders zou hij het niet in zijn
„correctie genomen hebben niet om hier to komen . Pretorius
,,dacht, dat iedereen hem hier zou toevallen ; op die expositie
,,is hij hier gekomen ."
Het verloop van het geschil met de ,Vaalpenzen,"
zooals men in den Vrijstaat de Transvalers noemt, die op
hun beurt voor Vrij staters den naam van ,Blik-ooren" hebben
uitgevonden, riep Hamelberg naar Bloemfontein terug .
Zoodra n .l . Pretorius Bloemfontein verlaten had, maakte
hij zich gereed om met een Transvaalsch kommando in
den Vrijstaat to vallen 1) ; en nu wenschte men to Bloem1) Hofatede, blz. 118 .
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fontein een openbare bij eenkomst to houden, „ten einde
,,over de tegenwoordige landsomstandigheden to handelen ."
Die vergadering vond plaats onder Hamelberg's voorzitting
in het hierboven beschreven gebouw der Publieke Kantoren .
15 April 1857 dreigde de Transvaalsche overheid de
Vrijstaatsche met oorlog, indien de vervolging voor hoogverraad van Pretorius' medestanders voortgaug had 1) en
acht dagen later trok een Transvaalsch kommando de Vaal
over, het distrikt Winburg binnen .
Hun tegemoet verliet 30 April een kommando burgers
Bloemfontein onder den veldkornet Papenfus, met last om
zich naar het dorp Kroonstad to begeven ; daar werd een
legertje tegen de Zuid-Afrikaansche Republiek bijeengebracht .
Onder het Bloemfonteinsche kommando beyond zich een
klerk van den winkelier Bau mann, Beaton g enaamd, die,
beschuldigd van oproer en van zich teg en de tegenwoordige
regeering en v66r Pretorius verklaard to hebben, een voorloopig onderzoek ondergaan had en naar de erimineele gerechtszitting verwezen was, slechts vrijgelaten tegen een borgtocht van A 200 . ,Het is niet onaardig", schrijft Hamelberg,
,,iemand, die onder beschuldiging staat van v66r Pretorius
,,te zijn, uit to zenden om tegen hem to vechten ." De
reeds genoemde Hollander L . J. van Foreest voegde zich
bij dit kommando als vrijwilliger. In het geheel schaarden
zich 800 Vrijstaters om hun President .
Dit kommando ontmoette het Transvaalsche nabij
Renoster-rivier, waar het zich in slag orde plaatste 2). President Pretorius zond toen aan de Vrij staters de volgende
wonderlij ke proclamatie 3) ; zij legt getuigenis of van zijn
gebrek aan worming, dat later aan Transvaal een groot
_grondgebied heeft gekost en hem vervolgens de plaats
heeft moeten doen ruimen voor President Thomas Francois
Burgers
1)
2)
3)
3, kolom

Theal, History of South-Africa 1854
'72 blz . 41 .
Hofatede, blz . 118 .
Afgedrukt in „De Vriend van den Vrijstaat", 20 Juni 1857, blz
1.

.

111
PROCLAMATIE
van den H .Ed. President tier Zuid-Afrikaansche Republiek
M. W. Pretorius aan de Burgers van den Oranje-Vrijstaat,
verzameld in het lager aan Rhenoster-Rivier .
Nademaal er eene proclamatie in dato 14 Mei 1857 in mijn lager is ingezonden, onderteekend door zekeren Boshof en gerigt aan de rustige en respectabele burgers van de Republiek benoorden de Vaalrivier, hen verzekerende
en belovende geene veroveringen to maken op of vijandelijkheden tegen
voormelde Republiek .
Welke beloften en betuigingen geheel in strijd zijn met een document
in dato 8 April 1857, door gemelden Boshof ingezonden aan den Volksraad
van de Zuid-Afrikaansche Republiek, waarin hij bedreigt Schoeman van
Zoutpansberg en den heer Joubert van Lydenburg to ondersteunen in hunne
misdadige voornemens om het wettig gezag der Zuid-Afrikaansche Republiek
to niet to doen, belov ende om hen zoowel in het Geestelijke als Politieke to
ondersteunen en onze constitutie to niet to doen .
Tot bewijs waarvan had voornoemde Schoeman, daarop steunende,
reeds eene gewapende macht op de been gebracht om mij tot eene achterlaag
to wezen.
Welke misdadige onderneming van then rebel Schoeman ik met Godes
hulp in het begin van Meimaand vernietigd heb, hetwelk mij verhinderde
het protest van 25 Februarij 1857 vroeger ten uitvoer to brengen
.
Zoo proclameer ik bij daze en stel bekend aan de burgers van den Oranje
Vrijstaat, dat ik binnen weinige dagen hoop met 's Heeren hulp, mijn protest
ten uitvoer to brengen, om de meerderheid der burgers van den Oranj eVrijstaat ter hulpe to komen .
Verder maak ik de burgers bekend, dat zij die niet verlangen hunnen
rug to doen openploegen door de willekeurige regering van Boshof, welke
zich een meer dan keizerlijke magt aanmatigt, zich in den kortstmogelijken
tijd in mijn lager moeten scharen .
Ik verzeker dat hunne achterblijvende familien en eigendommen van
mijne zijde door niets zullen schade lijden .
Ik atel het gewigt dezer zaak ter beoordeeling van de burgers van den
Oranj e-Vrijstaat .
Wij verlangen geen vergieten van broederbloed . Wanneer gijl . een
middel vinden kunt, waardoor wij onze regten verkrijgen kunnen, zullen
wij deelen .
De Koning des Hemels geve zijnen onmisbaren zegen tot beslissing
van dozen zaak .
Burgers opent uwe oogen, tries uwen weg wel .
God zij met ons.
Gegeven onder mijne hand, op den 16 dag der Meimaand des jaars 1857 .
Lagerplaats, Vaalriviers drift .
M. W . Pretorius
President van de
Zuid-Afrikaansche Republiek,
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Ziehier het autwoord der Vrijstaters

1)

Lagerplaats, Rhenoster rivier,
den 19 Mei, 1857

.

Aan den heer M . W. Pretorius.

Mijn Heer !

Wij, ondergeteekende of cieren van den Oranj e-Vrij -

staat, nu thans in deze lager verzameld, geven aan UEd . onze gevoelens tekennen ; en op verzoek van de burgers onder ons bevel, in antwoord op uweProclamatie van den 16 Mei dezer, en door u onderteekend en aan ons vertoond ; waaruit blij kt, dat gij u beroept op de burgers van dozen Staat, ons

beloovende veiligheid van uwe zijde, en eene uitnoodiging om ons bij a to
scharen, hetwelk ons tot groote verwondering strekt . Wij moeten u opentlijk zeggen, dat wij u niet begeeren en nooit begeeren zullen als onze opperhoofd, en u daarvoor nooit zullen erkennen, al kost het onze laatste droppel

blood ; ook dat wij met onze achtergeblevene familien uwe persoon en regering niet begeeren. En wij moeten u zeggen, dat wij naar onze genoegen

een vrije en onafhankelijk yolk zijn en voor ons naar onze eigen keus eene
regering hebben opgerigt, waarmede wij to vreden zijn . Ook moeten wij

zeggen, dat gij niet in staat zij t om over ons to regeeren . Ziet een voor-

beeld aan onzen jongen Staat, hoe en in welke orde alles toegaat ; en zouden
wij deze voorregten willen missen om uwen wil ? Neen, het zij verre van ons I
Ook moeten wij U zeggen, dat het ons spijt, dat gij zoo opentlijk onbe-

schaamd zijt om u als hoofd aan ons aan to presenteren ; daar wij u in het
geheel niet begeeren.

Wij vragen u, of deze eene handelwijs is van eenen Staatsman ?

Voor-

alle uwe beloften in uwe Proclamatie aan ons gedaan, bedanken wij u har-

telijk ; maar wij zullen er geen gebruik van maken. Ook zegt gij in uwe
Proclamatie, dat wij ons de rug niet moeten laten open ploegen van Boshof .

UEd. meent zeker onzen waardigen President . Wij zijn u zeer verpligt
voor dien goeden raad ; maar wij hebben niet noodig daarvoor to vreezen,

want Zijn H .Ed . de Staatspresident is een man van verstand en heeft nog -

nooit getracht zulks to doen .

Ook zegt gij in uwe Proclamatie, dat gij uw protest, dien gij to Bloemfontein in de maand Februarij hebt ingeleverd, waarin gij geprotesteerd hebt
tegen de wettigheid van ons gezag in den Oranj e-Vri j staat, binnen weinige
dagen ten uitvoer zult brengen .

Wij zijn hier gereed om onze regten en vrijheden to verdedigen en te-

beschermen met mannenmoed doch niet uit onzen eigene kracht, met
ons laatste droppel blood, terwijl wij niet de oorzaak zijn van deze onlusten,

maar gij . Laat uwe onwettigheid af, want gij hebt onze regering gehoond, .
gezocht oproer en scheuring onder ons to bewerken . Velen van onze burgers hebt gij in groote ongelegenheid gebragt, en ons redenen gegeven om
u dadelijk aan to vallen . Onze Krijgsraad heeft nog gezocht om eon mid-

1) Eveneens afgedrukt in „De Vriend van den Vrijstaat" van 20,
Juni 1857, blz . 3, kolom 2 .

del aan to bieden, om dit to vermijden, maar met uwe Proclamatie hebt gij
die poging weder afgeweerd . Het doet ons leed dat gij zoo hardnekkig
blijft . Ziet toe, dat gij ons niet verpligt om over de Vaalrivier to trekken .

Ook moeten wij u zeggen, dat het tegen den zin van onzen President

is, dat wij u dit geschrijf toezenden ; maar het is ons verlangen om u onze
meening rondborstig en vrij uit to zeggen, opdat gij niet langer de menschen
in de Republiek kunt w ij smaken, dat de burgers van den Vri j staat u als
hoofd begeeren .

Wij verzoeken de meening, vervat in uwe Proclamatie van den 16den

dezer, aan ons to willen tnelden ; namentlijk, dat als gij uwe regten verkrijgt,
dat gij dan zult deelen .

Wij zijn, enz .,
Namen der Commandanten en Veldcornets die geteekend zijn op het

rapport, welk heden ochtend aan M . W . Pretorius verzonden wordt .
Den 20 Mei, 1857

.

Bij dit woordengevecht bleef het ; bloed stroomde niet .
„Toen onze naburen zagen," schrijft Hofstede 1), ,dat wij
„gereed waren hen to ontvangen, zonden zij de heeren Paul
,,Kruger, Grobbelaar en Wij s met een witte vlag, en wij
,,kwamen met hen overeen om bij Vaalrivier to onder,,handelen ." Hier kwam 1 Juni 1857 een vredestraktaat tot
stand, waarbij de Hollander L . J. van Foreest den Vrijstaters
als secretaris diende en waarvan de toenmalige kommandant S . J . P. Kruger, later staatspresident der ZuidAfrikaansche Republiek, de tweede was onder de Transvaalsche onderteekenaars . Bij dit verdrag erkenden de
beide republieken en regeeringen elkander en beloofden de
afgevaardigden van den Vrijstaat hunn invloed aan to wenden
om de oproerige Transvaalsche koznmandauten Schoeman
en Joubert met de regeering der Zuid-Afrikaansche Fepubliek to verzoenen, terwijl omgekeerd de afgev aardigden
der laatste republiek in gelij ken zin zouden werkzaarn
zijn bij de voor Pretorius gezinde Vrijstaters . Men ruimde
elkaar wederzijds de zelfde rechten in als aan de burgers
der beide Britsche kolonien, ,niets meer," en beloofde,
dat voortaan geen staratspresident meer zonder voorafgaande
kennisgeving de andere republiek zou binnentreden .
1) Blz . 118.
0 . E. VI 10
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Nu kwamen, op 5 Juni 1857, inaevolge de oproeping van
den heer Fichardt, de burgers van Bloemfontein bijeen,
onder voorzitting van Hamelberg, ,om to beraadslagen wat
,,te doen bij of na de terugkom st van den Staatspresident
„uit het lager ." Hamelberg ontwierp een adres, dat den volgenden dag door de vergaderde burgers werd aangenomen . In
dit adres, afgedrukt in ,De(n) Vriend van den Vrijstaat en
„Bloemfonteinsche Courant" van 13 Juni 1857, werd den
President hulde en dank gebracht en kwam o .a. het volgende voor
Onder omstandigheden, welke van uwen wil onafhankelijk waren,
hebben de handelingen van enkele personen, welke, in strij d met door ' u
gegevene bevelen hebbende plaats gegrepen, uwe goedkeuring niet konden
wegdragen, verhinderd, dat onze legermagt met roem beladen uit het veld
terugkeerde en aan onzen voormaligen vij and een zware slag werd toegebragt, dien hij om zijnen tot op het laatste oogenblik getoonden ongehoorden overmoed meer dan verdiend had ; en wij gevoelen daarover in een
zeker opzicht spij t en teleurstelling, of schoon wij de mogelij kheid erkennen,
dat de bedoelde omstandigheden en handelingen de oorzaak zijn geweest,
dat de vrede, welke het hoofddoel van ons alter streven was, tot stand is
gekomen, zonder dat er bloed is gestort, en zonder dat dus ook van onze
zijde hat verlies van menschenlevens is to betreuren .

. der 63 onderteekenaars van dit adres
Uit de name
ziet men dat de Bloemfonteinsche bevolking voor verreweg
het grootste gedeelte uit lieden van En gelsche of komst
bestond en slechts uit zeer weinig Hollandsche Boeren.
Van Hollanders treft men er onder aan : Hamelberg, J.
Groenendaal, L . J. van Foreest, J . W . Spruyt, C. van Dijk
van Soelen en J. A . Smellekamp. Inderdaad waren de
inwoners van Bloemfontein, evenals die van Fauresmith, in
dien tijd, zooals Hamelberg in ,The Friend" van 23 Januari
1858 opmerkte, bijna uitsluitend in Europa geborenen .
Dit adres werd 10 Juni 1857 door Hamelberg in de
raadszaal in een plechtige bijeenkomst den President voorgelezen en aangeboden . In zijn antwoord zeide deze, na
zijn dank to hebben betuigd
De overwinning, die wij naar hat seheen gemakkelijk konden hebben
behaald, zou onzen Staat tot roam verstrekt, maar tevens onzen hoogmoed

to reel hebben opgewekt . En vergeten wij niet, dat met de vreugde wegens de overwinning, een rouwklag zich over hot land zou hebben verspreid,
het verlies van velen van onze waardigste mannen, hoofden van talrijke
huisgezinnen betreurende, en wat de zaak nog had verergerd, zou zijn,
dat de wader zijn' zoon, de zoon zijn' vader, en broeders elkander hadden
doen sneuvelen, want zoo stonden zij tegen elkander over in menigvuldigo
gevallen . Later is ook gebleken, dat het yolk van de Republiek door
hunne aanvoerders in deze questie zoo zeer zijn misleid en verblind gewor, den, dat zij met de wezenlijke toedragt van het geschil geheel onbekend
waren, en verre van zichzelven als overtreders to beschouwen, was hat
hun geleerd dat wij de aanvallers en zij geroepen waren om hun land en
hunne regten tegen onze bemoeijingen en geweldenarij to verdedigen .
Wij verlangden slechts onze eigene regten to handhaven en den vrede to
herstellen. Ik vertrouw dat dit doel nu bereikt is, zonder in een enkel
geval droefheid wegens verlies van eenig menschenleven to veroorzaken .
Laat dit ons zooveel to meer tot dankbaarheid aansporen .

De g elu kkig e afloop werd besloten door een ,maaltijd
,,van ongeveer 50 personen in het schoolgebouw, op 13 Juni
„te 6 uur aan het Bloemfonteinsche kommando door hun
.,,dorpsgenooten aangeboden ." De Staatspresident was tegenwoordig en Hamelberg was er weder de voorzitter van .
Weinige dagen later achtte hij zich verplicht, zich
tegeu zijn pas door hem geprezen regeering to verzetten
wegens handeiingen van den Staatspresident, die nog wel
„met advies en consent van den Uitvoerenden Raad" waxen
verricht. De krijgsraad had n .l . 2 Juni 1857 aan de Renosterrivier een proclamatie uitgevaardigd, waarbij 54 burgers
schuldig warden verklaard „aan de misdaad van hoogver-,,raad, door zichh bij de jongste onlusten en vijandelijkheden
,,in de gelederen van den vijand en tegen hun land en
.,,wettige regeering in de wapen s to stellen, en daardoor
„zich hebben blootgesteld aan de geduchte straffen van de
,,wet, op zulke misdrijven bepaald" . Voorts had de krijgsraad, waarvan de Staatspresident voorzitter en L . J. van
Foreest secretaris was, hun daarvoor verschillende straffen
opgelegd, sommigen verwijzende naar „de gewone recht„banken des lands" . Verder had de President, onder dagteekening van 15 Juni 1857, een door hem en den Gouvernements-secretaris J . W . Spruyt onderteekende proclamatie
uitgevaardigd, waarbij de krijgsraden voorloopig nog ge-

116
handhaafd werden en waarin werd bepaald : ,dat in elk
,,district van dezen Staat een krijgsraad zal blijven bestaan,
,,die belast zal zijn met het onderzoeken en beslissen van
,,alle zaken in betrekking staande met weigering aan de
,,commandodienst to voldoen of met den opstand tegen de
„regering van dezen Staat, met uitzondering echter van de
„toepassing van de doodstraf ."
Ziehier wat Hamelberg onverschrohken hieromtrent
durf t onderteekenen in . .,De(n) Vriend van den Vrij staat"'
van 20 Juni 1857 :
De Proclamatie van 15 Junij 1857
.
Met grooten schrik en diepe smart heb ik in de Gouvernements Courant van 16 Junij 11. een Proclamatie gelezen, door Z . H . den Staatspresident
met advies en consent van den Uitvoerenden Raad uitgevaardigd, waarbij
wordt bepaald, dat de op 25 April 11 . geproclameerde krijgswet vooralsnog niet geheel herroepen zal worden maar voorshands in werking blijven
zal. Ik heb tegen den inhoud en aangaande de wettigheid dier proclamatie
mijns inziens hoogst ernstige en gewichtige bezwaren .
I. De Commissieraad was onbevoegd in de proclamatie van 25 April 11 .
to bepalen, dat de krijgsraad de magt zal hebben „bij alle gelegenheden
,,onder dringende omstandigheden dezelfde magt uit to oefenen, die gewoon,,lijk uitgeoefend wordt door militaire magt en gezag, onder krijgswet han„delende, zooals gewoonlijk in gebruik bij alle beschaafde volken, uitgenomen
,,de doodstraf ."
II . Z .H. de Staatspresident was onbevoegd krijgsraden aan to stellen
voor de districten Bloemfontein, Caladonrivier en Fauresmith .
III . De proclamatie van 15 Mei 11 . is eene onwettige proclamatie.
IV. De proclamatie van 15 Junij 11 . is eene onwettige proclamatie .
V . De bij die proclamatie ingestelde zoo genoemde krijgsraden zijn
onwettige krijgsraden en hebben regtens geene magt hoegenaamd . Hunne
uitspraken zijn niet bindend .
VI. Ieder ambtenaar, die (als regter geheel onafhankelijk) in eenig
onwettig geregtshof zitting nemende, tot de uitvoering van deszelfs veroordeelende uitspraken de hand leent, is schuldig aan misdaad .
VII. De omstandigheden van het land maken de voortduring van de
geproclameerde krijgswet volstrekt niet onvermijdelijk . Juist het tegendeel
is waar, en die voortduring is geheel en al strijdig met de belangen van het
land.
VIII . Geene onwettige of onregtvaardige regeringsmaatregelen laten
zich verdedigen door de bewering, dat zij genomen zijn in het belang van het
land. Waar zoodanig beginsel aangenomen wordt, treedt willekeur in plants
van wet en geweld in plaats van regt .
IX. Ieder misdadiger heeft het regt to eischen, dat hij zal gebragt
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worden voor en gevonnisd en gestraft worden door den bevoegden regter
en volgens de wet. Het is burgerpligt toe to zien, dat dit regt zelfs den grootsten misdadiger niet onthouden worde .
Ik geloof, dat het mij niet moeijelijk zal vallen de juistheid der bovenstaande stellingen to bewijzen . Mogt ik echter dwalen, ik zal mij gaarne
van dwaling laten overtuigen en in plaats van in het volgende nummer dezer
Courant nader en breedvoeriger naar aanleiding van en over de proclamaties
van 25 April, 15 Mei en 15 Junij to schrijven, zal ik mij haasten mijne dwaling
volmondig en openlij k to erkennen .
Thans heb ik niets meer to zeggen, dan dat ik - ofschoon in twijfel, of
ik wel vrijheid had to zwijgen - over de proclamaties van 25 April en 15 Mei
zou gezwegen hebben, als die van 15 Junij niet in de wereld ware gekomen .
Bloemfontein,
H . A . L. HAMELBERG,
19 Junij, 1857 .
Advocaat.

Het gewenschte gevolg heeft dit protest niet gehad ;
de daarin bestreden krijgsraden bleven voorloopig in stand .
Staatkundige misdrijven intusschen werden toen niet zwaar
gestraft. De lauddrost van Winburg, J . M . Howell, verhaalde
bijv. aan Hamelberg, ,dat een man in de Zuid-Afrikaansche
,,Republiek in Augustus 1857 to Mooirivier voor den rechter
,,gebracht werd voor hoogverraad . De rechter, hem schuldig
,,bevonden hebbende, verklaarde dat hij een zware misdaad
,,had bedreven en dat daarom het uiterste der wet op hem
,,moest worden toegepast, waarop de rechter hem beboette
,,met . . . . 10 rijksdaalders." 1)
Hamelberg's protest wekte wrok . Men proeft dit
uit de ingezonden stukken van die dagen in de „Friend" .
Hij werd daarin voorgesteld als een „Hollander avonturier,
,,die den presidentszetel voor zich begeerde ." Reeds toen
bleek, dat, zooals na Hamelberg's dood de gewezen Vrijstaatsche Staatspresident F . W. Reitz mij zeide, Hamelberg's invloed in den Vrijstaat overwegend was, doch dat
men er in het algemeen niet van hem hield ; men
achtte hem om zijn karaktar en zijn bekwaamheden en
volgde zijn raad, maar beminnelijk vond men hem niet .
Eenerzijds wekte zijn onafhankelijke, onverschrokken, ietwat hoekige en overkritische acrd, vooral in den beginne,
onwil ; anderzijds was men naijverig en kon zijn meerdere
1) Dagboek .
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kennis en ontwikkeling niet goed verdragen. De onbe-vooroordeelde krijgt bij het doorlezen vau ziju aanteeke
ningen en opstellen den indruk, dat iets meer plooibaarheid
zijnerzijds wenschelijker ware geweest . Niet altijd schijn t
hij to hebben bedacht, dat menschen van den Nederlandschen stam en inzonderheid Afrikaansche Boeren superioriteit
alleen willen verdragen als die niet tegenover henzelven
wordt tentoongespreid . Zoo las Hamelberg in zijn pleidooien
hij verhaalt het zelf in zijn dagboek
telkens de uitspraken van gezaghebbende rechtsschrijvers als Voet voor
in het Latijn en wilde zelfs daarvan niet afzien, toen de
rechtsgeleerde raadsman van zijn tegenpartij, de reeds ge
noemde Smellekamp, verklaarde geen Latijn to verstaan en
hem dus verzocht zich liever van de Hollandsche vertaling
to bedienen . Het hof kon niet ontkennen, dat Hamelberg
niet gedwongen kon worden aan dit verzoek to voldoen, dock
kon in Hamelberg's weigering weinig behagen scheppen .
Ook President Boshoff werd een oogenblik wrevelig op
den pas gekomen, jongeren Hamelberg, inzonderheid wegens
diens zooeven aangehaald artikei inzake de krijgsraden . 12 Augustus 1857 leverde, schrijft Hamelberg in ziju dagboek, „de
,,Gouvernements-secretaris aan den Volksraad een brief van
,,den Staatspresident in, dat ik onbevoegd was om secretaris to
„zijn, daar ik meermalen in de Bloemfonteinsche courant
,,had geschreven en hij gehoord had, dat ik van hoogver
„raad beschuldigden zou verdedigen . Er was, schreef de
„President, gees vaste secretaris ; als ik dat bleef, zou hij
,,in een moeielijke stelling geplaatst zijn, en hij wen schte
,,den Gouvernements-secretaris in mijn plants benoemd to
„zien . Mijn voorstel om mij to verwijderen na eenige
,,praatjes goedgevonden zijnde, verliet ik den Raad onder
„dankbetuiging en met den wensch, dat mijn opvolger met
,,meer zorg eu ijver zoo mogelijk mijn betrekking mocht
,,waarnemen en door meer gedweeheid en een stille, diepe
,,bewondering van alle handelingen des Staatspresidents
„ook een beter burger en ambtenaar mocht wezen dan ik
„hem toeschijn ." Gemakkelijk is Hamelberg niet geweest
en gedwee evenmin !

119
Den sleutel voor de klacht van President Boshoff
omtrent Hamelberg's verdediging van iemand, die van
hoogverraad was beschuldigd, geeft de reeds aangehaalde
Vrijstater C . J . van Rooyen 1) : ,Een zekere burger, ge,,naamd Karel Geer, een Vrijstater, was Transvaalsch ge,,,zind ; en om Pretorius to helpen de Vrijstaat ten onder
brengen, ging hij met 4 of 5 anderen naar Basutoland
,,om de Kaffers op to makers om een inval to doen in de
..,Vrijstaat - natuurlik om to moor, steel enz . Doch de
,,Basutos waren to beschaafd zulke wreedheden to doen op
,,vrouwen en kinderen . Zij beloofden echter aan Karel
,,Geer en zijn gezelschap dat ,wanneer de koe bullet, zal
het kalf antwoord aeven ." Karel Geer, als voorman, werd
,,.,gevaiagen genomen en to Winburg in de tronk geplaatst
,,tot het hof zat . Drie landdrosten maakten een hof uit .
Er waren geruchten dat Transvaalsche burgers Geer zouden
)5 komen verlossen, daaroni werd een wacht van 60 burgers
,,gekommandeerd om het oude fort to bewaken, waar Geer
,,in was gedurende de zitting van het hof . Advocaat
,,Ramelberg verdedigde Geer . Deze werd schuldig bevonden
,,en ter dood veroordeeld, doch door de goedheid van ooze
,,uitvoerende raad werd hij later vrijgelaten . Zoo ik hoor,
...,is hij no; in leven, om na to denken over zijn vroegere
,,loopbaan . Ik zeif was een van de wachtmenschen to
,,Winburg."
Hamelberg's gedwongen aftreden als secretaris van den
Volksraad benadeelde hem in het minst niet . Toen in September 1857 een deputatie uit de Zuid-Afrikaansche Republiek, bestaande uit de heeren Paul Kruger en Stein, to
Bloemfontein kwam om met de regeering overleg to plegen,
legde zij bij hem een bezoek of en vroeg Paul Kruger hem
of hij eventueel genegen zou zijn de betrekking van staatssecretaris in Transvaal op zich to nemen en ook, of hij
tijdelijk daarheen zouu willen komen om als onpartijdig man
voor rekening van den lande een geschil to beslechten
tusschen den President Pretorius en den Commandant5,te
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De Boerenvriend, blz . 57 .
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generaal Schoeman. Hamelberg verklaarde zich bereid en
toonde opnieuw zijn groote onbaatzuchtigheid door to verklaren geen vergoeding van kosten of bezoldiging daarvoor
to zullen aannemen . Dit verlangen werd aan Hamelberg
bevestigd door den volgenden brief
WelEd. Heer !

Potchefstroom, 28sten Sept. 1857

.

Daar ik door den Heer P . Kruger en den Heer Stein geinformeerd

ben geworden, dat gij de vriendelijkheid hadt uwe zoo kostbare diensten
tot welzijn van onzen Staat aan to bieden, wanneer zuiks door ons vereischt

mogten worden, en bij onderscheidene gelegenheden uw warm gevoel van
deelneming in de ongelukkige zaken, waarin mijne landgenooten zich bevonden

ontwaard hebbende, en de wij ze op welke gij uwe talenten ter hunner behoeven
en tot welvaart van land en yolk hebt aan den dag gelegd : zoo neme ik bij

deze de gelegenheid waar mij van then vriendelijken aanbod to bedienen en

u ten vriendelijkste to verzoeken - indien het voor u eenigzins doenlijk
zoude zijn - naar deze plaats to komen, en wel hat zoo in to rigten, dat gij
met den lsten November aanstaande hier zoudt kunnen wezen, om ons

behulpzaam to kunnen zijn in het vereffenen van taken, welke voor daze
Republiek van het grootste gewigt en aanbelang zijn en to Rustenburg staan
beslist to worden.
In afwachting van een gunstig antwoord en in de verzekering van mijne
bij zondere hoogachting,

Heb ik de eer mij to noemon,

WelEd. Heer

UEdls onderdanige dienaar
M. W. PRETORIUs

Presedent .

Ook al onthoudt men zich van de ongelukkige mugg enzifterij met betrekking tot de schrij fwij ze van Afrikaanders,
men kan niet nalaten op to merken, dat in dezen brief de
Staatspresident der Zuid-Afrikaansche Republiek zijn eigen
ambt met onmiskenbare duidelijkheid verkeerd schrijft . De
steller van den brief is blijkens het schrift een ander
persoon, die onze gemeenschappelijke taal met gemak beheerscht en een Afrikaander van geboorte .
Vddr Hamelberg ingevolge dit verzoek naar Transvaal
vertrokken was, on tying hij den volgenden brief
Potchef stroom, 23 Oct . 1857
WelEd. Heer -!

.

De zaak, waarvoor ik uwe diensten noodig heb geoordeeld, zal niet

to Rustenburg plaats hebben, gevolgelijk gij uwe reis herwaarts, indien gij
zulks moogt verkiezen, zoudt kunnen uitstellen, tot een nadere gelegenheid .
Doch, ale gij eenige begeerte hebt ons een bezoek to Mooirivier to geven,
zal het ons zeer aangenaam zijn de eer to mogen hebben een man van uwe
talenten en bezield met zulke nobele grondbeginsels, als gij bij verscheidene
gelegenheden hebt aan den dag gelegd, in one midden to zien.
Ik heb de eer met alle hoogachting to zijn,
Mij nheer
UEd . dw . en onderdanige dienaar,
(get) M . W. PRETORIUS,
Presedent .

Hamelberg gin- niet, had thuis de harden vol, ook met
staatkundige adviezen eu betoogen . 9 Januari 1858 pleitte
hij in The Friend voor hervorming van de rechterlijke
orgainisatie, aa,-ntOO-neDde o .a. dat de TJitvoerende Raad
moest ontheven worden van de taak van een hof van appel
en dat de rechtspraak- in eersten aanleg van belangrijke
zaken niet langer behoorde noch behoefde to worden overgelaten a,a -,u de lauddrosten, administratieve ambtenaren .
Hij verlangde de aanstellingzn, van een paar gestudeerde
rechts-Z3 eleerden . als rond znoaande rechters . Die raad van hem
is later gevolgd geworden ; 28 Februari 1859 nam de
Volksraad een ontwerp-ordonnantie aan, waarbij in plaats
van den Uitvoerenden Raad een nieuw hof van appel werd
ingesteld, welks voorzitter door opleiding aan een hoogeschool of door praktijk als advokaat en prokureur een
genoegzame rechts- en wetskennis zou moeten verhregen
hebben . Jaren lang is deze ordonnautie niet in werking
kunuen gebracht worden bij gebreke aan een rechtsgeleerde,
die zich met het uitoetrokken salaris van £ 450 tevreden
wilde stellen 1) . Tot de aangezochten heeft ook de latere
president Brand behoord ; doch in zijn voorwaarden, vervat
1) Iffamelberg boekstaaft dit in ,De Tijd" van 9 Sept . 1863 . „De
Tijd" van 4 'Maart 1863 vermeldt : ,Uitspraak van 19 February : De Volks,,raad als Hof van Appal enz ., refit doende in het hoogste ressort, be,,kragtigt het vonnis van den Uitvoerenden Raad als Hof van Appal van
,21 Maart 1862, met veroordeeling van appellant in de kosten van doze
"instautie" .
H. A . L . H(A.XELBERG) .
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in zijn brief van 5 Juni 1863 aan den heer M . W. Pretorius,
is men niet getreden .
Evenzeer slaagde Hamelberg's verzet in ,The Friend"
van 16 en 23 Januari 1858 tegen een ontwerp-ordonnantie,
die door den Staatspresident was voorgesteld, toen ingetrokken en nu opnieuw door J . J . Venter werd opgevat,
en waarbij het burgerrecht in den vervolge beperkt zou
worden tot in Zuid-Afrika geboren en of afsta mm elin gen van
Hollandsche Zuid-Afrikan en . Hamelberg pleitte, dat een
dergelijke beperking strijden zou met artikel 1 der coustitutie,
luidende : „De burgers van den Oran j e-Vrij staat zullen
,,bestaan uit alle blanke inwoners, die in dit land voor
,,minstens zes maanden woonachtig zullen geweest zijn", en
op grond van hetwelk hij zich zonder naturalisatie zes
maanden na zijn aankomst reeds als burger erkend had
gezien . Is deze bepaling, vroeg hij, inderdaad onvoldoende,
zooals beweerd wordt, ozn Britten to beletten tegelijkertijd
aanspraak to waken op het burgerschap van den Vrij staat
en op de Britsche nationaliteit ? Neen, want ,het is een
„algemeene regel van het volkenrecht, dat niemand burger
,,van twee staten kan zijn ; en deze regel geldt tegenwoordig
„zoowel voor Engelschen, van wie men beweerd heeft dat
,,zij nimmer van hun onderdaanschap aan de Britsche kroon .
„kunnen ontslagen worden, als ten aanzien van elke andere
„natie . Zoo heeft b.v. in het vorige jaar de Engelsche
,,secretaris van staat voor de buitenlandsche zaken, de graaf
,,van Clarendon, de leer ,eens onderdaan altijd onderdaan"
„niet erkenn ende, in een schrij ven dat betrekking bad op
,,de aanspraken van den heer Lawless, een koopman in
„Nieuw-Grenada, verklaard, dat deze koopman, doordien
„hij een burger der Vereenigde Staten van Noord-Amerika
,,geworden was, van de pligten als onderdaan jegens Enge„land was ontheven . Dit voorstel," zegt Hamelberg, ,was zoo
,,al niet de reden dan toch het voorwendsel 1) voor de komst
„van den President der Zuid-Afrikaansche Republiek alhier
1)

,Volgens de Instructie voor de deputatie uit de Zuid-A .frikaansche

,,Republiek, geplaatst in het Bijvoegsel tot de Gouvernements Courant van
„1o Maart 1857

."
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,,in Februari 1857, waaruit een toestand van beroering en
,,bijkans van oorlog is geboren, die aan de schatkist meer
,,dan £ 1500 en aan de
burgers meer dan £ 21000 gekost
,,heeft 1) . Teen, met een dergelijke beperking van het
,,burgerrecht kan ecn zwakke republiek als de onze niet
,,worden opgebouwd ." En dan bepleit hij de breede staatkunde oin van den Vrij staat to makers een republiek van
alle, onverschillig hun taal of afkomst, die er zich hebben
(.-,evestigd met het kennelijk duel om er to blijven .
Die staatkunde heeft de Vrijstaat sedert onafgebroken
gevolg d.
De Volksraad begon zijn zitting van dit jaar, in
Februari 1858, met de aanneming van het ontwerp-reglement, dat Iiamelberg voor de verrichtingen van den Raad
had opgesteld en dat hij, daartoe uitgenoodigd, kwam verdedigen . Weinig dagen later benoemde de volksverteg enwoordiging hem met de raadsleden C . E . Fichardt en G .
J. du Toit tot teen commissie, die belast werd met ,het
,,nazien van de rekening van ontvangst en uitgaaf van
,,dezen Staat in 1857 ." In dezelfde dagen werden op een
vergadering der ingezetenen van Bloemfontein zijn ,regu„laties voor de municipaliteit" evenzeer aangenomen, ook
met slechts enkele wij zigingen .
Doch ook van sterken tegenstand

tegen hem werd nu
blijk gegeven, naar aanleiding van de volgende twist
tusschen den Staatspresident en den Volksraad. Uit
de notulen der raadsvergaderingen van die dagen blijkt
telkens van een gewoonte der leden om hun ontslag to
nemen na beslissingen die zij sterk afkeurden, alsof zij
commissarissen in handelmaatschappijen of leden van ge1) Zie de Aanspraak van den Staatspresident, gehouden in de
,,vergadering van den Volksraad van 12 Augustus 1857, afd . 18 . (Gouver,,nements Courant van 18 Augustus 1857) . In Theal, History of SouthAfrica, 1854-'72, vindt men een verklaring van dezen volzin op blz . 37 :
,,President Boshoff had een wetsontwerp aangaande burgerrechten ver,,vaardigd en de Transvalers wendden voor to gelooven, dat dit hen be,,nadeelen zou . Het werkelijke doel der tending van Pretorius en Goetz
,,naar den Vrij staat was evenwel to trachten de vereeniging der twee
„landen tot stand to brengen ."
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~eerste Vrijstaatsche staatspresidenten meer dan eens toegepast, gewoonlijk, gelijk ook de raadsleden, een paar dagen
later op hun besluit terugkomende . Ditmaal had President
Boshoff ongenoegen met den Raad over het reglement van
orde en hij nam 25 Februari 1858 tegen 15 Maart e
.k .
ontslag. Den volke werd dit namens den Volksraad kond
gedaan door den voorzitter J . J. Hoffman en D. Voortman,
:secretaris. In deze proclamatie, gedagteekend 26 Februari
1858, werd voorts kenni8 gegeven van een Raadsbesluit
van den vorigen dag : ,dat dit ontslag in de tegenwoordige
„landsomstandigheden niet kan worden aangenomen en Z .H.
,,diensvolgens verzocht wordt zijn ambt to blijven bekleeden
„voor den tijd voor welken Z .H . is gekozen of althans tot,,dat de toestand des lands eenen meer gunstigen keer zal
,,genomen hebben", doch dat de President,,in de namiddag„vergadering van denzelfden dag aan den Volksraad een
,,antwoord ingezonden heeft, waaruit ten duidelijkste blijkt,
,,dat Z .H. in elk geval en volstrekt ongenegen is om langer
„dan tot den 15 Maart e .k. in zijne betrekkin g to blijven,
,,terwijl Z.H. stellig verklaart niet in staat to zijn langer
„voor dit land van eenig wezenlijk nut to wezen en in het
„vervolg de pligten van zijn ambt naar behooren waar to
„nemen en to behartigen.
,,Zoo heeft de Volksraad zich in de droevige en onaange„name maar onvermijdelijke noodzakelijkheid gebracht gezien
„om bij een in zijn vergadering van hedenmorgen genomen
,,besluit het door Z .H. ingedien de ontslag aan to nemen ."
Tevens werd mededeeling gedaan van het Raadsbesluit
van 26 Februari, luidende : ,,De Volksraad kan niet anders
„dan zijn hoogste ongenoegen to kennen geven, dat Z .H .
,,de President door zijne resignatie de tegenwoordige moei,,lijkheden des lands nog vermeerdert ."
Besprekingen openden intusschen den weg en 1 Maart
1858 trok de President zijn ambtsnederlegging weder in,
tot ergernis van eenige raadsleden, die deswege hun ontslag namen . Tot hen behoorde de voorzitter Hoffman, die
als zoodanig werd vervangen door E . R. Snyman .
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berg in zijn dagboek aan : ,Nadat heden namiddag de
,,Staatspresident met toestemming van den Volksraad zijn
„in gediend ontslag had teruggenomen, hebben eenige der
,,inwoners des avonds schoten gelost en met terpentijn„ballen gegooid, terwijl de winkelier Daniel gepoogd had
,,het gepeupel op to winders door hetzelve twee emmers
,,wijn to geven . Omstreeks 82 ure des avonds zijn eenige
„personen voor mijue wooing gekomen en hebben daar ge,,floten, gesist en j ammerlij k geschreeuwd, gevloekt en op
,,mij gescholden en vervolgens met steenen tegen de deur
,,geworpen en met hun geweren door de ramen geschoten .
,,Het schijnt zeker, dat onder deze personen zich hebben
,,bevonden de heeren J . en F. Me Cabe, L. J. Papenfusz en
„zijn broeder de blikslager . Dit schandaal schijnt een
,,politieke reden to hebben gehad : men heeft mij beschul,,digd de leden van den Volksraad tegen den Staatspresident to hebben opgezet of iets dergelijks . Deze beschul,,diging is echter to eenenmale valsch . Geen enkel maal
,,heb ik een raadslid aangeklampt of opgezocht om hem
,,mijne zienswijze omtrent de staatkundige aangelegenheden
,,van den dag op to dringen of moeilijkheden to doen ont,,staan."
Blijkbaar schaarde de Volksraad zich aan zijn zijde ;
want 7 Juni 1858 werd hij met algemeene stemmen (14)
weder tot secretaris benc emd. De Staatspresident verklaarde niets daartegen to hebben en Hamelberg nam dus aan,
omdat hij meende in dit ambt diensten to kunnen bewijzen
„tot het afweren der gevaren en ellende, die den staat
„dreigen wegens de door velen begeerde vereeniging van
,,denzelven met de Zuid-Afrikaansche Republiek 1)."
Het was de nood van den oorlog, die tot deze begeerte
dreef ; de ,tegenwoordige moeilij kheden", waarvan in het
zooeven vermelde raadsbesluit sprake is, waren oorlogsnood,
en die klom gestadig . Voortdurende strooptochten der
Bazoeto's hadden namelijk eindelijk in het begin van 1858
1)

Dagboek.
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den Vrijstaat gedwongen, hun den oorlog to verklaren, die
lang gedreigd had en then Gouverneur Grey reeds 20 September 1856 had aangekondigd aan zijn regeering, schrijvende : „mijn meening is dat Mosjesj deel heeft in de
,,pogingen om den vrede verstoren 1)." Hoogst onbevredigend
voor de Vrijstaters was bet verloop van den krijg . Hun
bezittingen werden door de naturellen op zoo groote schaal
verwoest, dat Hamelberg zich verplicht achtte 15 Juni
1858 to Bloemfontein een vergadering bijeen to roepen,
waar een commissie van hulpbetoon, met Hamelberg als
penvoerder, werd benoemd . Zich zwak voelend door hun
gering aantal, keken de Vrijstaters om hulp uit ; soinmigen
n aar het noorden, naar Transvaal, anderen naar het
zuiden, naar de bemiddeling van George Grey .
De laatste ,had reeds in 1855 een bezoek aan den
,,Vrijstaat gebracht, om een geschil tusschen President
„Boshoff en Mosjesj over grenslanden tusschen beider gebied
,,en aldaar gepleegde plunderingen bij to leg gen" 2) . Nu werd
zijn bemiddeling opnieuw door President Boshoff ingeroepen .
Hij beloofde to zullen komen . 12 Juni 1858 benoemde de
Raad ,eene commissie van 9 leden, ten einde den Staat
,,bij Zijne Excellentie den Gouverneur der Kaapkolonie to
„vertegenwoordigen, bij gelegenheid van Z . Exc .'s bemidde„ling to sschen onzen Staat en Mosjesj" ; Hamelberg was
een der leden .
Intusschen ij verde een deel der Vrij staters voor samensmelting met de Zuid-A.frikaansche Republiek . Dat was ook
de ware weg, meenden zij, langs welken, het liet zich wel
hooren, de inboorlingen zouden worden bedwongen en de
door velen begeerde M. W . Pretorius het Vrijstaatsche roer
in handers zou krij gen .
Fel was Hamelberg tegen dit plan gekant . 31 Mei
1858 kwamen onder zijn voorzitterschap to Bloemfontein
een groot aantal burgers in bet openbaar bijeen, die met
algemeene stemmen de volgende motie aannamen : „De
1) Blauwboek 1857, b1z . 31 .
2) ,Sir George Grey in Zuid-A.frika" door Dr. J . W . G. van Oordt,
,,Ono Tijdschrift", Amsterdam---Kaapatad 1898/9 blz . 549 .
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„vergadering verklaart zich uitdrukkelijk en stellig tegen
„een vereeniging van den Oranje-Vrijstaat met de Zuid,,Afrikaansche IRepubliek, onder eenigen vorm hoegenaamd ."
Dit besluit werd toegelicht door de volgende belangrijke,
door Hamelberg opgestelde memorie, welke door de bijeengek.omen burgers werd onderteekend en aan den Volksraad
ingezonden 1 ) ; de bezwaren, waarschuwingen en voorspellingen in dit stuk hebben zich merkwaardig en bijna volkomen bewaarheid .
Geven met verschuldigden eerbied to kennen wij ondergeteekenden,
burgers van den Oranjevrijstaat, dat wij met leedwezen vernomen hebben,
dat op de bijeenkomst, den 24 Mei 11 . tusschen den Staatspresident en den
President der Zuid-Afrikaansche Republiek to Winburg gehouden, de
laatst genoemde verklaard heeft ons geene hulp tegen de Basutos to kunnen
verleenen tenzij onze Staat met de gezegde Republiek vereenigd worde,
en verder, dat er bier en daar memories worden geteekend, zoodanige vereeniging verzoekende en dat de President der Zuid-Afrikaansche Republiek gedurende de aanstaande zitting van den Volksraad to Bloemfontein
zal komen, ten einde over dezelve to onderhandelen . Wij zijn van gevoelen,
dat de verklaring van den hr . Pretorius, dat hij niet in staat is ons to hulp
to komen dan in geval de gezegde vereeniging wordt uitgevoerd, slechts
een middel is om bet doel to bereiken, hetwelk hem in de maand Februarij
des vorigen jaars to Bloemfontein heeft gebragt maar hetwelk toen to eenen
male mislukt is, namelijk om onzen Staat in zijn bezit to krijgen ; en wij worden,
in dat gevoelen versterkt door een artikel der redactie van het officieele
orgaan van Potchefstroom, voorkonnende in het nommer van 9 April 11 .,
waarin eene vereeniging der twee Staten als wenschelijk wordt voorgesteld en de burgers van den Vrijstaat worden opgewekt in overweging to
nemen, of de tij d nu niet daar is om als President eener vereenigde republiek
dienzelfden hr . Pretorius to kiezen, die in eenen brief aan onzen Volksraad
van 25 Februarij 1857 op al de gronden tusschen de Oranje- en Vaalrivieren
aanspraak gemaakt en zich opgeworpen heeft tot den beschermer der daar
inwonende ei igranten. Eer- en heerschzucht schijnen het hart van den
hr. Pretorius to vervullen, en wij wenschen daarvan evenmin als van zijne
onbekwaamheid onder eenige omstandigheden bet slagtoffer to worden .
Wij zijn van oordeel, dat, zoo al de vereeniging der twee Staten in
de uitvoering niet zal bevonden worden een volstrekte onmogelijkheid
to zijn, dezelve in allen gevalle op de vernietiging van onze welvaart en
van het buitenslands door ons verkregen vertrouwen zal uitloopen en gewisselijk, doch to last om geene groote en onherstelbare nadeelen en verliezen
1)

„Friend of the Freestate" -ran 4 Juni 1858

.
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veroorzaakt to hebben, zal blijken op den duur niet to kunnen blijven bestaan ; en wij gronden dat oordeel onder andere op de volgende overwegingen.
1 . Men kan redelij kerwij ze niet anders dan aannemen, dat, in geval
de vereeniging der twee Staten op eene wettige wijze wordt tot stand gebragt,
de hr . Pretorius de President van den vereenigden Staat zal wezen . Het
getal stemgeregtigde burgers in de Zuid-Afrikaansche Republiek, waar hij
thans President is, overtref t dat der burgers van den Oranj evrij staat, en
als men bij al de stemmen, welke hij daar zal verkrijgen, die voegt van de
partij welke hem hier aanhangt, is het duidelij k, dat hij verreweg de meerderheid zal hebben. Wij nu zijn van oordeel, dat de hr . Pretorius, die reeds
niet in staat is in de Zuid-Afrikaansche Republiek een geordend bestuur to
handhaven, op lange na de bekwaamheden niet bezit welke vereischt worden om orde en wet to doen heerschen in het uitgebreide gebied, hetwelk .
de Zuid-Afrikaansche Republiek en de Oranje-Vrijstaat to zamen zullen
vormen, en dat zijn bestuur niets dan eene aaneenschakeling van allerlei
ongeregeldheden, onwettigheden en beroeringen zal to weeg brengen .
2 . De inkomsten van onzen Staat overtreffen verreweg die der Zuid
Afrikaansche Republiek en zijn to nauwernood voldoende om in onze eigene
dringendste behoeften to voorzien, doch op lange na niet toereikende om to
zamen met de inkomsten dier Republiek de kosten van eene behoorlijk
georganiseerde regering in den vereenigden staat to dekken, zelf s al kon men
aannemen, dat zij bij zoodanige vereeniging geene aanzienlijke vermindering
zouden ondergaan . Zulks zal echter onmiskenbaar het geval wezen ; immers
de lieden, die hier den hr . Pretorius aanhangen, doen zulks voornamelijk
op grond, dat zij de belastingen die zij thans opbrengen to hoog achten en
dat zij van zijne verkiezing tot President eene onmiddellijke vermindering
derzelve verwachten, in welke verwachting de hr . Pretorius, wil hij hen niet
dadelijk tot zijne vijanden maken, wel verpligt zal zijn hen niet to leur to
stellen . De aanhangers van den hr . Pretorius zijn onverschillig orntrent
den persoon, die in den zetel des Gouvernements het bewind voert, mits
zij slechts weinig tot de staatsinkomsten hebben bij to dragen en rustig en
vredig op hunne plaatsen kunnen wonen, noodlottiger wijze voorbij ziende dat j uist de rust en vrede, welke zij in hunne woningen genieten, to danken is aan de or •de en het bestuur, door hunne geldelijke bijdragen onderhouden . I-let kornt ons ontwijfelbaar voor, dat de inkomsten van den vereenigden staat niet toereikend zullen zijn tot de bekostiging van een behoorlijk en bekwaam staatsbestuur, van welke ornstandigheid regeringloosheid, onrust en verwarring de ongelukkige gevolgen moeten wezen .
3 . De vereeniging der beide Staten zal het verval van de godsdienst
onder ons ten gevolge hebben . De godsdienstleeraren, welke wij hot groote
voorregt hebben tegenwoordlg to bezitten, hebben meermalen, ook in de
laatste dagen, hun stellig besluit uitgesproken om, indien het bestuur
dezer landen gesteld wordt in handen van den hr . Pretorius, ons to verlaten,
en het is niet to verwachten, dat bij het algemeen gebrek aan predikanten
in Zuid-Afrika en bij de verwarring, die van eene vereeniging het gevol;
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4. Wij vreezen bij eene vereeniging groote moeielijkheden uit de
geschillen, welke noodwendig ontstaan zullen over zoodanige plaatsen, als
thans het wettige eigendomm zijn van verscheidene onzer burgers, maar
welke in vroegere tijden hebben toebehoord aan tegenwoordige inwoners
der Zuid-Afrikaansche Republiek, die dezelve door confiscatie hebben
verloren .
5 . De voorname reden, waaromm vele burgers der Zuid-Afrikaanscho
Republiek eene vereeniging met onzen Staat wenschen, is, dat zij de vruchten
willen plukken van onze welvaart, terwijI de voorname reden, waaromm de
hr. Pretorius die vereeniging verlangt onzes inziens, gelijk reeds vroeger is
gezegd, voortspruit uit zijne eer- en heerschzucht . Zijn buiten de eigenlijke
aanhangers van den hr . Pretorius tegenwoordig ook andere onzer burgers
voor de vereeniging gestemd, de oorzaak daarvan is klaarblijkelijk to vinden
in hunne vrees, dat zonder dezelve de oorlogstoestand, waarin wij ons thane
tegenover de Basutos geplaatst zien, niet in eenen vasten en gewenschten
vrede zal kunnen herschapen worden . Ons komt het echter voor dat do
gevaren, waarin wij met betrekking tot de naturellen verkeeren, veeleer zullen toenernen dan verminderen, indien het besluit genomen wordt omm do
gevoelens onzer burgers aangaande eene vereeniging op wettige wijze op to
nemen en, in geval die daarvoor gunstig gestemd zijn, daartoe over to gaan .
Met hetzelfde regt, waarmede sommigen onzer daarvan voor ons heil verwachten, zullen de naturellen daaruit voor zich onheilen voorspellen ; en
zouden zij zonder eene vereeniging aan billijke vredesvoorstellen een gunstig
oor leenen, zoo zullen zij, indien tot het daarstellen eener vereeniging maatregelen genomen worden, trachten hunnen slag tegen ons to slaan, voordat
de vereeniging, die zij zullen vermoeden dat hen met verderf dreigt, is tot
stand gebragt . Datzelfde vermoeden zal hun welligt aanleiding geven
om langs al de grenzen van den vereenigde staat hunne mede-naturellen
tot een algemeen verbond tegen de blanken to bewegen, en zoodoende zal
van de laatsten de een den ander niet to hulp , kunnen komen omdat hij zelf
in het grootste gevaar zal verkeeren, terwijI in ieder geval gebrek aan staatsfondsen het aanschaffen van ammunitie tegen dadelijke betaling zal beletten
en onder zoo ongunstige omstandigheden op crediet bij de koloniale handelaren voor geenen penning to rekenen kan vallen, zoodat ons alle middelen
zullen ontbreken omm eenen oorlog met kracht voort to zetten. Daarenboven zijn wij overtuigd, dat bij de schromelijke verwarring, wetteloosheid
en ongebondenheid, welke eene vereeniging van den aanvang of zal veroorzaken, er geen denken zal zijn aan het op de been brengen van eene
gewapende magt ; een iegelijk zal bedacht zijn op de verdediging en bescherming van zijne eigene bezittingen en de algemeene belangen in den
steek laten.
Wjj zouden de bovenstaande gronden voor onze overtuiging met zeer
vele kunnen vermeerderen, maar achten de opgegevene meer dan voldoende
0 . E. VI 10
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om ons het regt to geven tot de verklaring, dat wij op do meest nadrukkelijke

wij ze protesteeren, niet alleen tegen eene vereeniging van den Oranj eVrijstaat met de Zuid-Afrikaansche Republiek onder eenigen vorm hoe-

genaamd, maar ook tegen elke poging, welke zou kunnen worden aangewend
om dezelve in de hand to werken of to doen slagen .

Wij verklaren verder, dat, in geval de onafhankelijkheid van den

Oranj e-Vrij staat, gelij k die thans bestaat, zou moeten worden opgeofford,

wij eene onderwerping aan hot gezag van H . M . de Koningin van Engoland
en eene aanhechting aan de Kaapsche Kolonie oneindig verre zouden verkiezen

boven eene vereeniging met de Zuid-Afrikaansche Republiek, en dat, indien
mogt beproefd worden om de laatste tot stand to brengen, wij alles wat in

ons vermogen is zullen aanwenden om de eerste to verkrij gen . Wij beschouwen ons tot daze verklaring volkomen geregtigd, aangezien onze vereeniging met de Zuid-Afrikaansche Republiek even goad als, of liever in meer-

dere mate dan onze terugkeer onder hat opperbestuur van H . M . do
Koningin van Engeland, is eene onderwerping aan vreemd gezag en vreemden

wil en hat verlies van onze onafhankelijkheid daarstelt . Onze vereeniging
Loch met de Zuid-Afrikaansche Republiek is niets anders dan onze onder-

werping aan de willekeur der Transvaalsche burgers, die grooter in aantal
zijn dan wij .

Wij vleij en ons, dat de Volksraad bij hat in overweging nemen van

hat vraagstuk der vereeniging minder acht zal slaan op de hoeveelheid

personen, die om dezelve verzoeken of zich tegen dezelve verzetten, dan
wel op de gegrondheid der redenen, die voor hat verzoek en voor hat verzet
worden aangevoerd, en bidden vurig, dat Gods genade en liefdo aan des-

zelf s laden al die wij sheid moge schenken, welke noodig is om zoodanig to
besluiten, dat onze welvaart niet vernietigd en ons ongeluk niet verzekerd
worde .

Ten slotte veroorloven wij ons in de tegenwoordige landsomstandigheden

den Volksraad als het hoogste gezag des lands de plegtige verzekering to

geven, dat wij op de eerste oproeping gereed en als altijd bereid zijn zoodanige bevelen na to komen en uit to voeren, als welke ons door de bestaande
autoriteiten binnen den kring hunner wettelij ke bevoegdheid zullen gegeven
worden tot hat daarstellen van vrede, hat bewaren van rust en en het handhaven van orde .

't welk doende enz .

Eenn dergelijk verzoekschrift gewerd den Volksraad uit
Winburg.
Hij, die de oogen gevestigd houdt op de gebeurtenissen
der laatste jaren en die de toestanden in Zuid-Afrika in
de vijftiger jaren uit het oog verliest, wordt verrast door
de in dit Auk neergelegde overtuiging van een man als
Hamelberg, de bekwaamste onder de toenmalige burgers
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~en voor de ontwikkeling van Zuid-Afrika in HollandschAfrikaanschen zin . Gelijk in het leven der menschen hangt
ook in het leven der staten de keus omtrent de to kiezen
richting of van het tijdstip ; gisteren en morgen kunnen
andere wegen wen schelij k zijn dan heden . Uitvoerig heeft
Hamelberg zijn aanbevelingen uiteengezet in vijf opstellen,
aangevangen in The Friend van 27 Augustus 1858 en geZindigd in die van 5 November 1858
.
Drie wegen, zegt hij daarin, staan voor ons open en
elk ervan is in verzoekschriften aan den Volksraad aanbevolen geworden : aansluiting aan de Zuid-Afrikaansche
Republiek, federatie met de Britsche kolonien en behoud
van het status quo, van den huidigen toestand, in welken
,de Vrij staat voor zich zelf zorgt, zonder bemoeienis met of
can andere staten of kolonien . De slechtste weg van deze
is volgens hem de eerste, ineensmelting met de ZuidAfrikaansche Republiek. Het grondgebied der twee republieken is in verhouding tot haar bevolking veel to uitgebreid om door een regeering to worden bestuurd, to
zneer waar men nu reeds de twee regeeringen, inzonderheid
die der Zuid-Afrikaansche Republiek, nauwelijks in staat ziet
haar gezag binnenslands to doen gelden. Nu reeds zijn de
burgers van Transvaal in vijandige kampen verdeeld . Voorts
overtreffen de inkomsten van den Vrij staat die der zuster-republiek en blijken (wegens de naturellen-invallen) reeds onvolddoende voor den Vrijstaat alleen, aangezien de staatsdienaren
slechts de helft hunner toch zeer matige bezoldiging ontvang en . Maar vooral hebben de beide g emeenebesten het grootste
belang bij de voortduring der bij de conventies van 1852
"en 1854 van de Britsche regeering bedongen voorrechten, en
de gouverneur der Kaapkolonie heeft, met machtiging
zijner regeering, in zijn brief aan onzen staatspresident
van 3 Juni 1858 uitdrukkelijk verklaard, dat bij vereeniging
,der twee gemeenebesten tot 4en, die conventies zouden
geacht worden vervallen to zijn en niet zouden worden
vernieuwd . Zeker, de moeilijkheden met de Bazoeto's,
welke ons zooveel verlies aan menschen en bezittingen
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veroorzaken, pleiten voor een aansluiting op staatkundig
gebied . Doch door betere maatregelen, betere voorbereiding,
krachtiger oorlogvoeren, zijn wij volkomen in staat zelven
zonder vreemde hulp die moeilijkheden to bestrijden . Er
zijn echter sterkere redenen, welke een aansluiting aan de
Britsche kolonien volgens mijn (Hamelberg's) innige overtuiging zoo al niet noodzakelijk dan toch uitermate wenschelijk
waken . Op die wijze Loch krijgen wij ons aandeel in de
invoerrechten, aan de kust geheven op door ons verbruikte
goederen, welke nu geheel vloeien in de staatskassen der
Britsche kolonien . En vooral : wij zijn zoowel uit een
economisch oogpunt als in het staatkundige volkomen.
afhankelijk van die kolonien en moeten dus trachten het heft althans voor een gedeelte in handen to krijgen .
Ziehier nu zijn plan, uiteengezet in ,The Friend" van
29 October 1858 :
Als billijke algemeene grondslagen dan van eene bondgenootschappe-

lijke vereeniging (foederatie) tuschen de Britsche bezittingen in Zuid-

Afrika en den Oranj evrij staat meen ik de volgende to mogen aanduiden .
De Kaapkolonie wordt verdeeld in twee of drie afzonderlijke staten .
Natal vormt een vierden, Britsch Kafferland een vijfden, de Oranje-

vrijstaat een zesden staat . Wordt de Zuid-Afrikaansche Republiek to eenigen tijde een lid der foederatie, dan stelt zij een zevenden staat daar .

De wetgevende magi voor die gezamenlijke Staten berust bij een algemeen parlement, waartoe elk derzelve een gelijk aantal leden afvaardigt,

zoodat geen derzelve daarin bij stemmingen eenen overwegenden invloed

kan uitoefenen . De uitgestrektheid der magi van dit parlement is beperkt
e n. wordt nauwkeurig omschreven in de daar to stellen foederatie-akte .
Aangezien geen der verbondene staten eenen oorlog kan voeren zon-

der dat de andere daaronder meer of minder gevoelig lij den, beef t het algemeene parlement het regt van oorlog en vrede, en is geen afzonderlijke staat

bevoegd om eigenmagtig vij andelij kheden tegen eene vreemde mogendheid to beginnen, behoudens zijne bevoegdheid om onder zekere omstandigheden, gelijk b . v. in geval van gewapende invallen op zijn grondgebied,
dienaangaande geen besluit van het parlement of to wachten maar onmid-

dellijk geweld met geweld to keeren .
Het algemeen parlement regelt de inkomende regten in de zeehavens,
zoodat geen bij zondere staat daaromtrent bezwarende bepalingen ten aan-

zien der overige kan maken . De opbrengst dier regten wordt in de eerste
plaats besteed tot dekking der uitgaven van algemeen bestuur, en het overschot wordt volgens eenen billijken maatstaf onder de versehillende staten
verdeeld .
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Verder maakt het algemeen parlement wetten betreffende zekere
-aangelegenheden, waarin de belangen van de geheele f oederatie betrokknn
zijn, zoo als
eene wet aangaande het erfregt, o . a . bepalende, dat een ingezetene
van een der staten in al do overige erven kan ;
Gene wet aangaande het regt van eigendom, o . a. bepalende, dat een
ingezetene van een der staten in al de overige vaste eigendommen kan
bezitten ;
eene wet, waarbij eene gelij kvormige munt voor al de staten wordt
vastgesteld ;
eene wet, waarbij een gelijkvormig stelsel van maten en gewigten
voor al do staten wordt ingevoerd ;
eene wet aangaande insolvente boedels, o . a . bepalende, dat iemand
in een der staten insolvent verklaard ook in al de overige als zoodanig beschouwd wordt, en dat zijne gezamenlijke bezittingen ten voordeele van zijne
gezamenlijke schuldeischers moeten worden to gelde gemaakt ;
eene wet, bepalende een gelijkvormig postgeld voor hot vervoer van
brieven door al de staten ;
e ene wet aangaande huwelijken, o . a. bepalende dat een huwelijk,
op wettige wij ze in een der staten gesloten, in al de overige als zoodanig
~erkend wordt ;
eene wet, regelende den vorm, de circulatie enz . van handelspapier ;
eene wet, bepalende den tij d waarop de meerderj arigheid aanvangt ;
en in het algemeen wetten rakende zoodanige onderwerpen van gemeenschappelijk belang als welke in de bondsakte uitdrukkelijk vermeld worden .
Het uitvoerend gezag over de geheele foederatie berust bij eenen
Gouvernetlr-Generaal, benoemd door H . M . de Koningin van Engeland,
bijgestaan door eenen uitvoerenden raad, in welken iedere staat een lid
benoemt en zonder wiens toestemming de Gouverneur-Generaal geene
uitvoerende maatregelen nemen kan . leder lid van dozen uitvoerenden
raad staat in geregelde en onmiddellijke betrekking tot het hoofd der uitvoerende magt in den staat, door welken zoodanig lid is afgevaardigd .
Behoudens de uitzonderingen welke een noodzakelijk gevolg zijn van
de bovenstaande grondslagen, wordt de betrekkelijke souvereiniteit en
onafhankelijkheid van elken staat onaangeroerd gelaten . Wat dus den
Oranj evrij staat in het bij zonder betref t ,deze blij f t een constitutioneel land .
Wij behouden onzen Volksraad, hot regt om onzen Staatspresident en
andere ambtenaren to kiezen, onzen Uitvoerenden Raad, onze regtspleging en de magt om die naar ons goedvinden to wij zigen, onze taal en onze
wetgeving. Al de wetten, door onzen Volkraad daar to stollen, worden
zonder stoornis op den door hem to bepalen tijd van kracht, behoudens
dat zij door het algemeene parlement buiten working gesteld kunnen worden
in hot bij na n iet denkbare geval, dat zij bevonden worden in strij d to zijn
met eene door dat parlement uitgevaardigde wet voor de geheele foederatie .
De op to maken bondsakte, waarin de grondslagen en voorwaarden
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der bondsgenootschappelijke vereeniging nedergeschreven worden, houdt
eene bepaling in, dat in dezelve geene veranderingen, vermeerderingen of
verminderingen kunnen worden gebragt dan met toestemming van al de
Staten, ten einde to voorkomen, dat door eene samenspanning tusschen
eenige derzelve de regten of vrij heden van eenen enkelen worden verkracht
of verkort.

Jaren zijn verloopen zon der dat van dit plan iets is
gekomen ; doch de geschiedenis heeft lang zamerhand en
langs omwegen de hier getrokken lijnen gevolgd. In zijn
laatste levensjaren is de Vrijstaat met de Britsche kolonien
b.v. in een tolverbond vereenigd geweest, en het lijdt geen
twijfel, dat de toekomst in de richting van .Hamelberg's
toenmalige denkbeelden zal voortschrijden . Dat latere ondervindingen van Britsche machtsoverschrijding en rechtsverkrachting niet nagelaten hebben die eenigermate to wij zigen,
zal aan het einde van dit hoofdstuk blij ken .
Het belangrijke aandeel, dat Hamelberg in de Vrijstaatsche politiek gekregen had, wees hem n atuurlij k een plaats
aan in den Volksraad . 26 Juni 1858 ontving hij zijn eerste
,,requisitie", door tal van latere gevolgd, om zich verkiesbaar to stellen, ditmaal als afgevaardigde van de hoofdstad.
Hij nam het aanzoek aan in een brief, opgenomen in de
Gouvernements-Courant van 29 Juni 1858, opmerkende,
dat hij de betrekking niet wenschte doch bedanken niet
in overeenstemming achtte met zijn burgerplicht. Zijn
tegencandidaat was zijn landgenoot Smellekamp, die volg ens
Hamelberg's dagboek „door de Engelsche partij beschouwd
„werd als een bruikbaar instrument om de aanhechting van
„den Staat aan de Kolonie op eenige ( elke) wij ze voor to
,,staan en daarom door die partij als raadslid beg eerd werd ;
„dock Smellekamp was een man zonder eerlijke beginselen,
,,die in alles zijn eigenbelang zocht, dus weinig geschikt voor
,,een volksvertegenwoordiger ." Smellekamp zijnerzijds was
evenmin op Hamelberg gesteld, gelijk bleek uit zijn met
S. geteekeude opstellen in ,The Friend," o .a. van 16 en
23 Januari 1858, in welke hij Hamelberg's beschouwingen
over militie en rechtspleging scherp bestreed ; Hollanders
hebben, gelij k President Steyn terecht opm erkte, in den
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Vrijstaat zelden de kunst verstaan van elkander to steunen
en integendeel meerendeels onderling overhoop gelegen .
Ook Smellekamp aanvaardde de candidatuur in een brief, opgenomen in hetzelfde nommer van de Gouvernements Courant,
uit welken blijkt, dat hij, ofschoon Hollander, de spraakkunst zijuer moedertaal slechts zeer gebrekkig machtig was .
De requisities aan beide heeren zijn bijna uitsluitend met
Engelsche names onderteekend en toch in de Hollandsche
taal opgesteld ; een der adressanten verstond de schrijfku -nst
niet. Geen der beide Hollanders word ditmaal gekozen,
maar F. Mac Cabe . ,Men verlangt," schrijft Hamelberg,,,hier
,,in Bloemfontein een raadslid, met blinden ijver bezield om
,,op eenige wijze den staat onder Engelsch gezag to brengen ."
Deze uitslag, then de reeds beschreven samenstelling der
Bloemfonteinsche bevolkina wel had kunnen doers voorzien,
doet de gedachte to niet, als zou Hamelberg toen door de
Engelschgezinden als een medestander ziju beschouwd wegens
zijn verzet tegen ineensmelting met Transvaal .
20 Augustus 1858 kwam de gouverneur der Kaapkolonie to Bloemfontein aan, om de beloofde bemidd(!I
met Mosjesj to verleenen ; hij werd ,'s avonds door eels
,,dorpsverlichting van vetkaarsen begroet ."
Langdurig confereerde Hamelberg met hem over
.,mogelijkheid
en de wijze van inrichting eener foeden't o, ie,
,
,,tusschen den Vrijstaat en de Kaapkolonie" 1) . Bizonderheden over dit gesprek deelt Hamelberg niet mede . Dr . J.
W. G . van Oordt wijst er op 2), dat ook Grey een federatie
tusschen de Koloni8n en Republieken wenschte ; dit denkbeeld vond echter, zegt hij, geen steun in Transvaal, die geen
nadere verbintenis met Engeland maar wel een v -ereenigiug
der beide republieken wenschte, een plan dat Grey op ziju
beurt omverwierp, omdat ,het zijn eigen federatie-plan zou.
,,in den weg staan" 3) . Het blauwboek van Augustus 1857
leert, dat ook de Britsche rijksregeering niets van federatie
1)
2)

Dagboek.

,Sir George Grey in Zuid-Afrik,%", One Tijdschrift, Amsterdam-

Kaapstad 1898/9, blz. 549
3) Ibidem.

.
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wilde weten . Grey had den minister van kolonien 20
Maart 1857 het denkbeeld reeds ter overweging aanbevolen,
schrijvende : ,Tk ben van meening, dat ons wegtrekken uit
,,den Oranje-Vrijstaat de oorzaak is geweest van al onze
„jongste moeilijkheden. Ik weet niet, of Harer Majesteits
,,regeering bereid zou zijn om op dezen stap terug to
,,komen ; maar ik denk, op grond van den brief van de
,,Vrijstaatsche regeering en op grond van andere mededee,,lingen die ik gezien heb, dat de inwoners van dat land
,,gaarne vereenigd zouden zijn met de Kaapkolonie in een
„federale unie, desgewen scht aan H . M . de benoeming van den
,,gouverneur overlatende ." Vierkant antwoordde de minister
Henry Labouchere 5 Juni 1857
1), dat de regeering niets wilde
weten van eenige verandering in de staatkundige verhoudingen der beide republieken, noch onderling, noch ten
opzichte van de Britsche kolonien, en dat Grey zich moest
houden aan de onafhankelijkheidsconventies 2). Met betrekking tot een vereeniging der beide republieken verklaart hi j : „Ingeval zulk een groote verandering tot stand
,,komt zal H. M.'s regeering moeten overwegen, in hoe,,verre zij zich gebonden zal achten door al de bepalingen
„van conventies, welke met die staten gemaakt zijn onder
,,geheel verschillende omstandigheden als afzonderlijke en
,,onafhankelijke gemeenschappen . 1k laat het aan Uw
„oordeel over om van deze laatste verzekering zulk een
,,gebruik to maken als volgens Uw oordeel wenschelijk zal
„zijn ." En aangaande federatie met de Kaapkolonie schreef
hij in denzelfden brief : ,Harer Majesteits gouvernement
„moet in gees verdrag treden, dat de veiligheid
heid van den
„Oran j e-Vrij staat tegen zijn buren waarborgt of one in
,,eenig opzicht verplicht tot inmenging in zijn binnen„landsche aangelegenheden ." Daarmee was niet alleen
Boshoff's voorstel, hiervoren op blz . 106 vermeld, doch ook
Hamelberg's plan onuitvoerbaar geworden .
7 September 1858 vertrok Hamelberg naar Smithfield,
1)

Henry Labouchere, Baron Taunton (1798-1869), secretaris van

staat voor de kolonien van 21 Nov. 1855 tot Februari 1858
2) Blauwboek van 1857, blz

. 104.

.
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in het zuid-oosten van den Vrijstaat dicht bij de Caledonrivier en het tegenwoordige Bazoeto-land gelegen, waar
Brie dagen later de eerste vergadering der vermelde, door
den Raad aangestelde commissie gehouden werd . Gezamenlijk trok men den volgenden dag naar de Fransche zendingsstatie Beersheba (Zevenfontein), een reis van slechts enkele
uren . In het huffs van den zendelin g Rolland begon daar
op 15 September 1858 de eerste bespreking met den
gouverneur en de afgezanten van Mosjesj . Hamelberg
werd tot voorzitter der commissie gekozen . Mosj esj zelf
was, niettegenstaande zijn stellige beloften aan Z . Exc ., tot
diens ergernis niet tegenwoordig en de door hem gezonden
personen bleken niet van een voldoende volmacht voorzien
to zijn . ,Dientengevolge werd den gouverneur door de
„commissie verzocht, zich met een door haar opgesteld
,,ontwerp-vredesverdrag naar Mosjesj to begeven, ingevolge
„Z. Exc .'s aanbod . Afgesproken werd, dat de gouverneur
,,de commissie 24 September to Aliwal Noord, een aan de
,,Kaapsche zijde van de Oranje-rivier gelegen dorp, zou ont,,moeten, ten einde haar den uitslag zijner samenkomst met
,,Mos j esj to berichten en verdere maatregelen to beramen ."
Daar woonde een Hollander, Van Eck genaamd, waar
Hamelberg zijn intrek nam .

,,Aliwal ligt," gaat het dagboek voort, ,in de onmiddel„lijke nabijheid van den hoogen oever van de Oranje,,Rivier . Het dorp is nog klein maar voor groote uitbrei,,ding vatbaar . Er zijn vierhonderd watererven . Het water
,,komt uit twee fonteinen, op een half uur afstands van het
,,dorp verwijderd, is warm en geeft een onaangenamen reuk
,,van zich ; op de oppervlakte ziet men steeds een opborre„ ling van een soort van luchtbellen ."
29 September 1858 werd daar na veel onderhandelens
een vredesverdrag uiteindelijk vastgesteld en geteekend
in tegenwoordigheid van Z . Exc . door de commissie en
,,door drie vertegenwoordigers van Mosjesj ." Bij dit traktaat werd de grens gewijzigd en bepaald, dat die door of
namens den gouverneur der Kaapkolonie zou worden afgebakend ; dat de Boeren en Bazoeto's zich ieder binnen de
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eigen landsgrenzen zouden terugtrekken behoudens eenn
bizondere bepaling betreffende de Fransche tending ; verder
dat men wederkeerig misdadigers zou uitleveren, eveneens
gestolen vee ; en eindelijk dat de Vrijstaat het recht verkreeg om Bazoeto-hoofden of hun menschen, die zich aan
roof of vijandelijkheden in den Vrijstaat hadden schuldig
gemaakt, to straffen, ook al bevonden zij zich buiten het
Vrijstaatsch grondgebied, indien Mosjesj nalatig mocht
blijven om hun straf op to leggen en vergoeding of to
dwing en .
,,VOOr de onderteekening had de commissie op verzoek
,,van Staatspresident Boshoff een conferentie met Z . Exc.
,,den gouverneur over de vraag of en in hoe verre naar ziju
„meening het Britsche gouvernement genegen zou ziju, in
,,geval eener vereeniging van den Oranje-Vrijstaat met de
,,Zuid,-Afrikaansche Republiek, een nieuwe conventie met
,,dien vereenigden staat aan to gaan" 1) . Kennisneming
van de zooeven medegedeelde, in het blauwboek van 1857
afgedrukte briefwisseling tusschen Gouverneur Grey en
Minister Labouchere zou deze conferentie overbodig hebben
gemaakt ; en Boshoff, die a ven als H amelberg daarvan kennis
droeg, heeft blijkbaar met de conferentie beoogd, dat de
commissieleden door den gouverneur zelf op de hoogte
zouden worden gebracht .
„Z. Exc. gaf aan de commissie kennis, dat hij in persoon
,,de nieuwe, in het vredesverdrag met Mosj esj bepaalde
,,grenslijn van het vereenigingspunt der Wilgeboomspruit
„met de Caledonrivier tot de Oranj erivier zou gaan af,,bakenen, aangezien op zijn vraag, of zulks nuttig en van
,,belang geacht werd, een bevestigend antwoord was ge,,geven" 2) . Drie commissieleden, waaronder Hamelberg,
vergezelden den gouverneur bij die of bakening, die verscheidene dagen duurde.
Dat deze vrede onbevredigend was voor de Vrijstaters,
niemand besefte dit meer dan Hamelberg zeif . In ziju open
1)
2)

Dagboek .
Ibidem.
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adres, jaren later tot Gouverneur Barkly gericht 1), waarin hij
opsomt wat de Vrijstaters toen al van de Britsche overheden
hadden to verduren gehad, een adres, waarop hier later zal
worden terug gekomen, klaagt hij : ,,Om dezen oorlog to eindigen,
,,werd de bemiddeling verzocht van een Uwer voorgangers ;
,,en het resultaat zij ner bemiddeling was, dat wij een ge,,deelte verloren van het land, ons door het Britsche Gou,,vernement afgegeven, dat wij geene vergoeding hoegenaamd
„ontvingen voor ons toegebrachte schaden en verliezen of
,,voor oorlogskosten, en dat de Basuto's in het bezit
,,bleven van al het ons ontroofde vee ." Het verdrag bevatte echter ook bepalingen, die, mits nageleefd door de
Bazoeto's, in het verrolg aan den nog uiterst zwakken
Vrijsta.at gelegenheid zouden schenken zich rustig to ontwikkelen ; ofschoon onvoordeelig, was deze vrede in elk
geval verre to verkiezen boven het voortzetten van den
oorlog. In den Vrijstaat en voornamelijk aan de grens
was men dan ook hartelijk verheugd over de getroffen
schikking, en de notabelen van Smithfield drukten dit uit
in het volgende adres, aan Hamelberg gericht, dat hij 13
October 1858 uit handen van Job Harvey ontving en dat
op zijn aandeel in de onderhandelingen licht werpt .
Smithfield, O . F . S.
12 October 1858

To
H. A . L.

HAMELBERG

Advocate etc .

etc .

.

Esqre .

Chairman of the Commission

deputed bij the Honble the Volksraad
for the settlement
betwixt

the

of terms

Orange

Freestate

and the Paramount Chief of the
Basutos,
Sir,

,Moshesh ."

We the undersigned, inhabitants of Smithfield, beg most sincerely to

congratulate yourself and coadjutors upon the successful termination of
your labours in this District .

Whilst tendering you our sincere thanks, we at the same time fervently

trust that your strenuous efforts on the behalf of the Freestate will be at1)

Opgenomen in „De Tijd" van 30 Maart 1871 .
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tended by a lasting peace and feel assured that your gratuitous and arduous services will be appreciated by the inhabitants of this State.

As regards yourself personally we can but say, that having previously

had the highest opinion of your talents as a legislator and politician, we feel

now constrained to add that your self denial and indefatigable conduct in
this our worst extremity have raised your character in our estimation to
a far higher standard than ever it stood at, prior to this emergency .
We have the honor to be
Sir,

,

Your most obedient and grateful servts,
JOB . HARVEY, HENRY D. HODGSON,
R. FINLAY, G . SCHEUERMANN, S . ALDUM,
W. I . COLEMAN, W. J . POULTNEY, L. BORGMANN,
M. MACDONALD, R . I . HOPE, L. NORDEN,
J . FELSTEAD, E . SOLOMON, JAMES BUTLER,
I . S. LEIBBRAND, R. , HARVEY.

In zijn antwoord verklaart Hamelberg
Although I should stop short of the truth, where I to fail to acknowledge that my fellow-members have used every possible effort and spared

no pains to prove and assert the rights of our State and to maintain its
interests, I at the same time feel constrained emphatically to declare, that

the credit of having effected a treaty of peace and - supposing the substance
of the articles of that treaty to be satisfactory or favorable - the credit
of that substance exclusively belong to Sir George Grey, whose unflagging

interest and indefatigable zeal in this cause transcend not only mine but
all other praise.

(Slot vo lg t) .

ONZE LEESTAFEL.
Dr. H . B a vin c k . Bilderdijk als denker en dichter ..
Kampen . J . H . K o k, 1906.
In den aanhef zijner bespreking van Dr . K o 11 e w ij n s Bilderdij k heeft A . P i e r s o n er op gewezen dat wij de beschouwingeens dichters nooit ais afgesloten kunnen beschouwen : ,kunst,,kritiek is faire le tour des chosen'', zij bereidt Been wetensehappelijke resultaten, zij kan dus telkens vernieuwd worden . Dit blijkt
ook wel wanneer wij op de werken over B i l d e r d ij k letters . D a
Costa heeft in zijn, helaas teleurstellend, boek den mensch en
den dichter geschetst ; K o l l e w ij n een compleet litterairhistorisch
boek trachten to leveren ; menig ander, niet het laatst A . P i e r s o n,
hier en daar kostelij ke bladzij den over B i 1 d e r d ij k geschreven .
Hieruit volgt echter allerminst dat Dr. B a v i n c k zich tot overbodig werk heeft aangegord . Beter dan iemand was hij toegerust
om over den „denker en dichter", vooral over den denker wiens
wereld van denkbeelden ook in menig opzicht de zijne is, to
schrijven . En dat heeft hij met groote kennis en op veelszins
voortreffelijke wijze gedaan .
Hij levert geen biographie : B a v i n c k is er evenzeer als A .
P i e r s o n van overtuigd dat het meer dan onnut is de litteraire ,
historie to bezwaren met allerlei bijzonderheden over het doen en
laten der beroemde mannon, Daarbij komt dat van het napluizen
van B i l d e r d ij k s particuliere leven nog meer misbruik is gemaakt
dan ten aanzien van vele anderen . MZaar wel is het van belang
den persoon to kennen wiens beschouwingen men beschrijven
wil . Dit heeft ooze schrijver ingezien en van de karakterschets zoowel in zijn eerste als in zijn laatste hoofdstuk flink werk gemaakt . De zwakheden en afdwalingen van zijn held verbloemt
hij niet, de groote tegenstrijdigheden in diens persoonlijkheid stelt
hij scherp in 't licht, maar hij wijst ook doorgaande op de lichtzijden, op de zeldzame innigheid van B i l d e r d ij k s tweeds
huwelijk, op menige andere zedelijke eigenschap die men zoo vaak
om de gebreken vergeet . B a v i n c k heeft niet alleen bewondering-
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voor 's mans rijke kennis en wonderbare talenten, want deze zijn
geen zedelij ke eigenschappen ; hij zoekt niet met velen de redeeming point in het formeele maar in den inhoud van B i 1 d e r d ij k s
overtuigingen . Hier ligt dan ook de waarde dezer studio . Een
zeer rijk gedocumenteerd onderzoek, waar veelal „de veel to weinig
bekende prozaist" aan het woord is, een onderzoek door een geestverwant, die zelf behoort tot die ,aanzienlijke groep in den laude"
(p . 31) die het Neil zien in de richting der beginselen uitgesproken
door dezen „Vader van het Nederlandsch Reveil" gelijk hij na
W. de Clercq en A . Pierson hem noemt .
Natuurlijk zou een zoo belangrijk boek als dit tot meer dan .
eene reeks van beschouwingen aanleiding kunnen geven . Laat mij
eer ik iets over den inhoud zeg een opmerking wagers over de
makelij . Deze is naar mijn smaak wat to wetenschappelijk . Leesbaar en duidelijk is het boek stellig ; dat het wat zwaar is weet
de schrijver zelf en het is geen verwijt ; maar wat meer kleur ware
gewenscht geweest . Ret geheel is- een goed geschreven samenvoeging van overrijke adversaria. Over al de voornaamste onderwerpen krijgen wij uitvoerig B i l d e r d ij k s beschouwingen, en
het orienteerende oordeel van den schrijver ontbreekt niet . 31aar
de hoofdstukken zijn al to vol, en in het tweede over het beginsel
van Bilderdijks wijsbegeerte vinden wij meer allerlei dan een scherp
geformuleerde hoofdgedachte, terwiji een enkele keer, b .v. over he' t
natuurrecht, de stof in het 9e en lie hoofdstuk wat verstrooid is .
Ook is de grens tusschen citaat en samenvattend verslag niet
altijd scherp getrokken, zoodat wij niet overal weten of wij B i Id e r d ij k zelf hooren dan wel zijn uitlegger. Op het eerste wijst
vaak de grootere rijkdom van taal dan waarover wij wetenschappelij ke menschen pl egen to beschikken, waarin ditmaal Dr . B av i n c k den invloed van zijn held heeft ondergaan . Doch het is
mijn lust en zin niet to vitten op het formeele . Als ik nu pier
nog bij voeg dat mij twee zinstorende drukfouten zijn opgevallen
(p. 197 menschen voor wenschen, p . 221 dierbaar voor dienstbaar)
dan heb ik mijn tol betaald aan de nauwkeurigheid die men van
den beoordeelaar vraagt.
Veel meer trekt mij natuurlijk het ideeengehalte aan, en in
den grooten rijkdom doe ik een enkele greep .
Sterk en terecht brengt de schrijver B i l d e r d ij k s afkeer
van 't rationalisme, de ,,Aufklarung" op den voorgrond . Dit is
eigenlijk geen afzonderlijk onderwerp, maar de grondtoon aller opvattlngen van den denker-dichter . B i l d e r d ij k, behoort tot de
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romantiek, indien men dat woord in ruimen zin opvat, „hij is aan
,,Rousseau en Kant, aan Hamann en Jung Stilling, aan
,,Herder en Lessing, aan Jacobi en Schleiermacher ver,,want" (p . 211) . Dit is ontegenzeggelij k waar, al moeten wij, waar
in die lijst namen als K a n t en L e s s i n g staan, allerminst B i ld e r d ij k s geestverwanten, de overeenkomst in zeer wijd en zin
opvatten. Dit doet onze schrijver ook . Heb ik wel geteld dan
noemt hij de romantiek slechts viermaal (p . 20, 23, 157, 212) ; hij
doet dan zeer juist uitkomen, dat hat die beweging was die ,het
menschelijk subject weer in het middelpunt plaatste", „de oor,, sprongen van alle zijn en leven, de bronnen van alle denken en
,,dichten" opsporende, daze niet meer vond in de vaste vormen der
wereld of in do redewaarheden, maar de ,reactie van het subject"
vertegenwoordigde ,tegen de heerschappij van abstracte regelen
,,en redelijke principia ." Dit is ongetwijfeld juist en vruchtbaar
opgemerkt . Het wekt alleen hat verlangen naar een breedere beschouwing, waarbij B i l d e r d ij k s eigenaardige plaats onder de
romantici, ,het onderscheid en de tegenstelling" (p . 213) meer in
't licht treedt . Want niet alleen de persoonlijkheid van B i l d e rd ij k zooals hoofdstuk 1 ze teekent is een raadsel, ook zijn denkwereld . Ja zeker, men kan hem uit zeker oogpunt met Herder
vergelijken, gelijk B . t. a . p . doet ; doch mag hij ooit gelijk daze
een christen-humanist heeten ? Hoe kan de groote verdediger
van goddelijk gezag ook de natuurlijke behoefte min of meer als
rechtsgrond erkennen (p . 170) en zelfs in de nabuurschap van
H o b b e s komen (p. 133 vlgg.) ; de verdediging daarvan bij B .
bevredigt niet ; het gevoel ontbreekt dat bij de beschrijving van
hat absolutisme van een man als B i l d e r d ij k geen gevaarlijker
naam kan genoemd worden dan die van H o b b e s .
Doch het is onbevredigend in een boekbespreking dergelijke
punten vluchtig aan to roeren, die een gezette behandeling vragen .
B . zet op den voorgrond, d at B i 1 d e r d ij k op elk gebied zoekt
naar eenheid en Jiarmonie en deze vindt in zijn beschouwing aller
dingen in hat licht van Gods openbaring . Daarom kon hij niet
in -den gewonen zin monist zijn (p . 188, 218), want hij erkende de
feiten van zonde en verlossing, als die de natuur en de geschiedenis
beheerschen en verklaren .
Tot de mystici, op de wij ze van Pascal, moat B i l d e r d ij k
gerekend worden, daar bij hem in alles hat hart boven hat verstand
gaat en hat gevoel het orgaan is der kennis . Dat lezen wij bij
B . passim . En wij begrijpen dit volkomen van den „Vader tan
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het Nederlandsch Reveil ." Maar wij zouden zoo zeggen dat hierbij
B i 1 d e r d ij k zijn aanspraak verliest een patriarch to zijn der calvinistische groep in ons yolk, die immers het intellect boven wil
of emotie moet stellen . Van den anderen kant zal die groep weer
met welbehagen B i 1 d e r'd ij k s protest vernemen tegen alle autonomie en autolatrie van den mensch, al trekt deze daar gevolgen .
uit, b.v . tegen de demokratie, die niet naar aller zin zijn .
Van alle kanten heeft B . den ,denker" geteekend. Veel minder
den dichter. Het zij dan waar dat B i 1 d e r d ij k vooral uitmunt in
't leerdicht . Toch is er in zijn dichterlijk gebruik der taal een
rijke mijn . En het is van meer belang dat taalgebruik to doen
kennen dan zijn barokke taalphilosophie .
Ook bij deze virtuositeit in de taal stooten wij op een raadsel .
,,Zij t meester van de taal, gij zij t het van 't gemoed" : zoo zeide
B i l d e r d ij k . ,Meester van de taal" : wie is 't meer geweest dan
deze B i l d e r d ij k? Ook ,, meester van 't gemoed ?" B a v i n c k weet
zelf dat zijn held tot de eenzamen en onbegrepenen behoort . Velen,
schier alien zijn uitbundig in zijn lof ; geestverwanten als B . brengen
sympathieke hulde . Gaat er van B i l d e r d ij k warmte uit ? Of
ligt het aan mij dat ik die, ook in 't boek van B . mis ? Het hart
van 't Nederlandsche yolk klopt niet voor dezen grooten dichter .
Hij moge dan zijn al wat men van hem zegt : universeel als
G o the , vol van liefde gelij k van haat, getuige voor beginselen die
velen dierbaar zijn : geestelijke kracht gaat er niet van hem uit.
En zoo laat ook de beste studie over hem ons koud . Het boek
van Dr. B a v i n c k is een voortreffelij k boek ; wij lezen het toch,
alleen met historische belangstelling .
1. S.
Vervreemd . Indische Roman door T h e r e s e H o v e n.
Amersfoort, V a 1 k h o f f en C o .
Wat is een „Indische Roman"? Een verhaal dat g edeeltelijk .
in IndiO speelt, en waarin foutieve maleische woorden voorkomen ;
waarin verder Indo-Europeanen worden ten tooneele gevoerd, met
een soort brabbel-Hollandsch zooals zij nooit spreken ? Een ver
haal waarin, geheel ten onrechte, de Indo-Europeanen ons worden
voorgesteld als het ,verdrukte ras", vol van ,opgekropten haat
tegen de overheerschers die zich zooveel hooger warren" (bl. 293) ?
Een verhaal overigens, waarin de personen niet zijn zooals zij naarr
den loop der dingen zouden behooren to wezen, maar zooals de
Schrijfster hen, in foutieve verbeelding, zich voorstelt ? En . . ..
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een waarin soms een oogenblik de grenzen van het betamelijke
overschreden worden (bl . 247) ?
Dit een en ander overwegende, vragen wij ons af, of een
verhaal niet bedorven wordt door er met all e geweld een Indisch
tintj e over to willen leggen . . . zonder dat de auteur voldoende
van Indische toestanden en verhoudingen op de hoogte is . Het
is nu eenmaal zoo : als men ,nog niet" in 't maleisch door „belong"
(bl . 8), ,openmaken" door ,bekin boeka" en „kan niet" door
,,pida pisa" (bl . 106) wil vertalen, doet men beter zich van zijn
moedertaal to bedienen ; en wie zich niet in den gedachtengang
van ,sinjo's" en ,nonna's" verplaatsen kan, late hen liever met rust .
Mevr. T h e r e s e H o v e n doet ons, op haar manier, kennis
makers met een voornaam koopman to Soerabaja, die eenig inlandsch
bloed ,in zijne aderen had," en eene ,volbloed" Europeesche vrouw,
onderwijzeres, trouwde . Deze speelt de baas in huis, maar verwaarloost geheel de opvoeding harer kinderen . Voor haar beide
meisjes, vernemen wij (bl. 105) was zij altijd heel streng geweest
. ..
Hoe is het dan mogelij k, vragen wij, dat F i e n t j e op haar zestiende jaar in ontwikkeling zoo ongeveer gelijk staat met een
verwaarloosd meisj e uit de Indische achterbuurt ? Hoe is het
mogelijk dat, als mama eens heel boos op C o b a was, de zoon
P i e t -- een blijkbaar ook geheel verwaarloosde bengel van een
jaar of vijf - „zich niet geneerde Ma zelf een rammeling to geven .
Zal die Ma wel leeren, ja? En dan trommelde hij met zijn beide
vuisten op Mama's rug, gezicht, armen, waar hij maar bij kon" . . .
bbl . 122) .
Neen, de geheele opzet van het verhaal deugt niet . Met zulk
een „Indische roman" kan men alleen bereiken dat de met Indie
onbekende lezers, of lezeressen, een volstrekt verkeerd denkbeeld
van Indische toestanden krijgen . Gelijk zij, naar het ons in ooze
on-deskundigheid voorkomt, ook wel een zeer vreemd oordeel zich
zullen vormen over Indische advocates, die niet weten wat 'n
pennemes in 't Fransch is en hun clienten in 't moeras zenden
met de boodschap : „de wet beschermt diegenen die misbruik van
hun rechten willen maken en niet de zwakken die rechtvaardigheid
zoeken" (bl . 140) .
Wij zullen het nieuwste werk van mevrouw H o v e n verder
met rust laten, den tijd betreurende, aan het lezen daarvan besteed.
Want het is niet-alleen een onmogelijk boek, - het is ook, door
de wijze waarin over verschillende rastypes gesproken wordt, naar
E. B. K.
ooze meening een slecht boek .
0 . E. VI 10

10
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Louis -C o u p e r u s . Van oude menschen. De dingen,
die voorbijgaan . . . . Twee deelen . Amsterdam . L . J. V e e n .
Zestig j aar geleden heeft zich, ergens in de binnenlanden van
Java, een vreeselijk drama afgespeeld : de jonge mevrouw D e r c k s z
is door haar man aangetroffen des avonds in tegenwoordigheid van
haar amant, den heer T a k m a ; de echtgenoot heeft den ander
willen dooden met zijn kris, maar de vrouw heeft hem vastgehouden
en zoo den ander de gelegenheid gegeven (en tevens den raad 1)
hem de kris to ontrukken en hem daarmee to vermoorden ; toen
hebben zij in den regenachtigen, woesten nacht met behulp van
eon baboe het lijk naar buiten gedragen en in de rivier geworpen .
Van dat alles is het dertienjarig zoontje des huizes ongemerkt
getuige geweest ; hij heeft geloopen door het bloed van zijn vader !
en dokter, R o e 1 o f s z, die wel giste vat er gebeurd was, heeft
chantage gepleegd ; als de misdadige vrouw hem haar liefde wou
geven, dan zou hij verklaren -- en hij heeft verklaard - dat de
heer D e r c k s z op een nachtelij ke wandeling per abuis in de rivier
beland is en dat de wonden aan scherpe rotspunten, waar het lijk
l an gs gesl eurd is, zijn to wij ten .
Deze afgrijselijke geschiedenis van moord en overspel, prachtig
onderwerp voor een penny dreadful, vormt het stramien, waarop

L o u i s C o u p e r u s dezen tweedeeligen roman heeft geborduurd .
Die mevrouw D e r c k s z, die meneer T a k m a en die dr . R o e l o f s z,
zijn de „oude menschen," allemaal zoowat in de negentig nu, en
„de dingen, die voorbijgaan," dat is het vreeselijke ding, dat zich
voortsleept nu al zestig j aar en dat maar zoo heel langzaam voorbij gaat, want de oude menschen leven alien nog . . . .
En nu krijgen we de heele familie to zien : het dertienjarig
zoontje, man van drie-en-zeventig nu, heeft zijn leven lang geleefd
ondex de obsessie van wat hij gezien heeft en waarvan hij denkt
dat niemand het weet dan hij en die drie . Maar er is nog een
dochter, die het ook weet, doordat zij het haar moeder heeft hooren
bekennen in ij len de koortsen en die sedert van ontzetting Roomsch
is geworden, in Parijs woont en niets doet dan bidden voor het
zieleheil van de afgedoolden . En ook verneemt het nog tegen hot
slot de nicht-huishoudster van den ouden heer T a k m a, want den
oude heer heeft in zestig j aar geen tij d gevonden om de sporen
van zijn misdaad uit to wisschen en de compromittante brieven to
verscheuren ! ! Als hij sterft, heeft hij j uist een der allerduidelijkste epistels nog maar zoo weinig vernietigd dat de huishoudster,
ale ze hem dood vindt, uit de brokstukken alles begrijpt . Het
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goede mensch is er, zooals men begrijpt, geheel kapot van en laat
-den brief lezen aan den executeur van den boedel . En dan west
bet ook nog een j uist daarom uit Indie overgekomen zoon, want
die heeft bet gehoord van een mantri, zoon van de baboe, die
indertijd een handje had meegeholpen . Maar er zijn er ook die
bet niet weten en alien, die bet weten, weten daarom nog niet
alien van elkaar dat zij bet weten .
Het wordt langzamerhand als men zoo door leest een tour om
uit elkaar to houden wie bet nu wel wist en wie bet niet wist, en
wie wel wist dat de ander bet wilt of dat niet wist . . . . Maar
de schrij ver komt ons daarbij gelukkig to huip door tegen bet slot
van zijn boek, als de zaak vrij algemeen uitgelekt is, ons geheugen
op to frisschen door een recapitulatie, die kluchtig klinkt en toch
voor den lezer een prachtig houvast is om weer eens goed to weten
to komen hoe bet nu eigenlij k ook weer staat . Deze passage
luidt aldus
,,Harold wist bet van kleinen j ongen of ; D a a n wist bet
sedert enkele maanden, en was er om uit Indie naar zijn broer
gekomen ; boven, om de oude vrouw, die bet WIST, raadden bet
S t e f a n i e en A n t o n, maar wilden bet Been van beiden weten,
om niet in egoisme gestoord to worden : maar beneden wisten het
-ook A d e 1 e en S t e y n, uit de in twee, vieren, achten verscheurden
brief, -- dien, welken de oude beer niet had kunnen verscheuren . . . ;
in Parijs wist bet There s e, die over zou komen ; in Indie wist
bet de mantri . . . . Maar niemand sprak over bet Ding - dat
voorbij ging ; en niet wisten Harold en D a a n, dat A d e l e en
S t e y n bet wisten : en niemand van hen wist, dat in Parijs T h e r e s e
bet moist ; en niet wisten S t e y n en A d e l e, dat in Indie de mantri
bet wilt, dat D a a n bet wilt en dat H a r o 1 d bet zoo lang al geweten had . . . . Maar I n a WIST van de mantri en dat er iets
was : zij wist niets van A d e l e en S t e y n en nooit vermoedde zij
een oogenblik, dat die wisten, dat die wisten . . . ."
Is bet niet om een beetje tureluursch onder to worden? En
toch is de vraag : wie bet moist en wie wilt dat een ander het moist,
de hoofdzaak in dit verhaal, dat waarvoor bet meest onze belangstelling gevraagd wordt, dat althans bet meest onze belangstelling wekt .
Intusschen is er nog heel wat meer in dit boek . Er is een
teekening in van al die daarboven genoemde figuren ; er is vooral
in een uitvoerige teekening van 0 t t iii e, die zestig j aar geleden
geboren werd en voor wie de oude heer T a k m a altijd zulk een
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vaderlijke genegenheid koesterde . 0 t t i lie is driemaal getrouwd
geweest en tweemaal gescheiden ; haar drie manners leven nog. En
van haar kinderen hooren we ook heel wat, vooral van „Lot", alias
Char 1 e s, een zoon uit hot eerste huwelijk dezer ,vrouw van liefde ."
L o t is eigenlijk zoowat naast de oude menschen de hoofdpersoon ;
Lot en ziju huwelijk met E 11 y, die na een kortstondigen echt
Roode-Kruis-zuster wordt in het Russische leger voor Moekden,
omdat zij --• wat we wel begrijpen - hot geluk niet vinden kon
bij dien weeken, slappen j ongen-man, die zoo doodsbang is om oud
to worden zooals al die oude menschen en die . . . . Maar dat alles
zou veel to veel tijd en plaats vergen om ook nog na to vertellen .
Er is zoo heel veel in die twee deelen en men weet eigenlijk niet recht waar het nu om to doen is, wat nu eigenlijk de spil is . Hot
schijnt wel een book vol bijwerk, een opeenstapeling van details,
waaraan de hoofdzaak ontbreekt . Als we nu zoover gekomen zijn
dat A, B en C „het ding" wisten (zie boven de recapitulatie), dan
sterft eerst de oude heer T a k m a en dan dr. R o e 1 f s z en dan
mevrouw D e r c k s z en dan is het verhaal ook vrijwel uit ook . We
hooren nog wat over 0 t t i l i e ' s erfenis en haar gaan n aar Engeland, naar de kinders uit haar tweede huwelijk ; ook nog wat over
Lot en E 11 y en over den eersten en den derden man van 0 t t i 1 i e,
maar daarna heeft de schrijver alle draden laten glippen en er een
streep onder gezet, ons achterlatend met de open vraag wat er nu
verder gebeuren zal met al de menschen, die we omm het voorbijgaande Ding en als stoffage om de oude menschen heen, hebben
ontmoet .
Het heele verhaal is geschreven in dien vlotten C o u p e r u sstijl, waarin deze auteur zoo'n Haagschen roman weet to schrijven .
Alles en alien leven wel voor ons oog hun kortstondig boekenleven ; ze zijn wel zuiver gezien en wel good getypeerd . Maar die
ijselijke geschiedenis en haar nasleep van de verwanten, die het
wel en niet wisten, en hot vele bijwerk laat ons toch ten slotte
vrij koud en we zeggen zoo na lezing : jawel, dat was een gruwelijk
drama zestig j aar geleden en we begrijpen wel dat die oude lui
daaronder gebukt gingen, maar wat ten sh,tte, wat wil men nu
dat we daarvan overhouden ?
H. S.
Herman G or t e r . Een klein heldendicht .
dam. W . Versluys .

Amster-

Indien er onder ons, die, hetzij om onzentwil hetzij om den
dichter zelven, dr . G1 o r t e r s overgang tot het predikend socialisme
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betreuren, soms nog mochten zijn, die meenen dat in den propagandist de dichter is ondergegaan, dan kan hen de lectuur van
dit boeiend gedicht, in sappig frisch Nederlandsch geschreven op
een naar den trant der nieuwere rhythmische opvattingen vrije
jambische maat, van die dwaling genezen . De zeldzame levendigheid van voorstelling die ons alien trof in den jongen G o r t e r ,
~de oorspronkelijkheid zijner rijke beeldspraak, die het deed gevoelen hoe de beelden door hem niet ais literaire allegorie moeizaam
werden uitgedacht, maar tot hem kwamen onmiddellijk uit het
waarachtig leven zijner poetische verbeelding, vinden wij hier op elke
bladzij de terug, en hier treffen zij ons nog to meer, omdat in verband
met de strekking van zijn blijkbaar voor het yolk geschreven gedicht
dr. G o r t e r zich heeft ingespannen om in zoo eenvoudig mogelijke
taal to vertellen van zijn held W i 11 e m en zijn heldin M a r i e, van
hun liefde en van hun beider bekeering tot het socialisme .
Zooals een jonge stier, die op de velden
komt uit den stal, in 't voorjaar, duizelig
in 't licht komt, en niet weet of her of der,
en dan maar loopt recht uit, op Gene lijn,
't is ongewis nog in zijn vaste hoofd,
zoo ging hij, die jonge arbeider, dwars in
het licht, het zilvrig-witte dageslicht .

Ziedaar in schoone verzen den toestand van jongen W i l l e m
in zijn eerste weifelende onzekerheid geteekend, verzen vol van
jonge kracht, waarvan wij het alleen kunnen bejammeren dat zij
straks bij de schildering van M a r i a' s bekeering, ter wille van
een wel wat kinderachtig parallelisme nog eens door den dichter
worden herhaald
Zooals een jonge koe, die op de velden . . . .

Hier volgt G o r t e r het spoor van klassieke meesters . Maar
oorspronkelijker en niet minder treflend is de stemming in beeld
gebracht die straks -- bij de eerste studie van „het wonderboek"
over W i l l e m komt
Zooals uit 't diepe ruischen van de zee
der kerk het orgel klaar begint to spelen
zoo klonk van uit het ruischen van de letters
die hij daar voor zich op de tafel zag,
de diepe beteek'nis van de wetenschap .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
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En in zijn hoofd steeg op 't arbeidersbloed,
het bloed des overwiunaars dat anders
bruischt dan het bloed van den verslagene . .

Zonder twijfel zijn die verzen schoon en vol van jonge kracht .
Maar ook in anderen -- minder gunstigen -- zin zou ik dit
Heldendicht, ondanks den leeftij d en de ontwikkeling van dr .
G o r t e r, voor wiens dichtergaven ik vereering en liefde koester,
jong werk willen noemen . Vooreerst omdat het m.i . geen heldendicht is . Een inzicht in eerlijken strijd wordt ons niet gegeven ;
van de oude, door dr . G o r t e r verworpene, levensopvatting weet
deze j onge W i l l e m nauwelij ks meer dan dit
,,ala ik dat doe, dan blijf ik bij Moeder
en 't heerlijk rood en goude van de kerk"

en spreekt de dichter of zijn woordvoerder slechts als van ,dommen
godsdienst" enz . ; wat wij W i 11 e m in de boven aangehaalde verzen
zagen doen, dat doet hij eigenlij k door 't gansche werk heen : „hij weet
niet her of der" en loopt dan maar rechtuit op eene lijn . Hij en zijne
vrouw M a r i a zijn dan ook minder de held en de heldin van het
gedicht, dan de zeer ontvankelijke en nooit tot tegenspraak geneigde catechizanten, opgeroepen tot het aanhooren van verschillende
kleine predication -- eene van Bob e 1 over de Organisatie - eene
van V a ill a n t over de Commune,
,,o, zacht klinke de naam, zooals een bloem ."
en een van dr . G o r t e r zelf over het kapitalisme . Wel verzekert ons de schrijver dat zij nadenken, en overleggen, dat zij
in het nieuwe Evangelie, dat hij hun brengt gelukkiger zijn
dan ze zouden geweest zijn indien ze waren gebleven in then
,,rijke en roode" godsdienst -- maar wij zien dat niet zelven, omdat wij
geen enkele maal hen anders zien doers dan luisteren - nooit
twijfelen, nooit tegenspreken, ook niet daar, waar het excerpt der
Marxistische wijsheid hun gepredikt ons zelven duizelig maakt, zooals
de vingervlugge behendigheid van een al to druk goochelaar of
het wonderlijk bewegen van een onbegrepen stoomwerktuig zou doen .
Ik weet zeer wel, dat de schrij ver van dit klein Heldendicht
mij op deze opmerkingen zou kunnen antwoorden : ,mijn gedicht
is niet geschreven voor u, dock voor hen, die de eenige waarheid
van het socialisme reeds hebben erkend ." Over de stemming van
deze bekeerden past mij geen oordeel ; of hun -- en hun uitsluitend.
hot recht toekomt om to verklaren
,,O ik ben vast
geworden, mijn hart weet wat 't kan en wil,"

151
wil ik hier niet beslissen, alleen durf ik beweren dat ons, die buiten
staan, in de even honderd bladzijden van dit epos niet duidelijk
wordt aangetoond, hoe W i 11 e m en M a r i a „vast geworden" zijn.
Diepgaand verschil van opvatting, niet slechts van het materieele leven doch ook van bet onstoflijke, is tenslotte een onoverkomelijk bezwaar bij bet genieten van gedichten als dit epos .
Pleidooien b .v. als bet hier en daar zoo aangrijpende pleit voor
den achturigen werkdag met zijn pakkend, telkens herhaald
Wij vragen den achturendag, omdat . . .

willen niet enkel als literair werk bewonderd worden . En zoo
spreekt bet van zelf, dat wij niet anders kunnen dan dit nieuwste
werk van H e r m a n G o r t e r terzijde leggen, met een zucht erkennende : ,ziedaar een dichter die niet meer in onze taal tot ons
spreekt ."
K. K.
W . L . Penning J r . Sint-Jans-lot . Rotterdam, M e i ndert Boogaerdt Jr .
,,Niet ongelijk aan bet blijde Sint-Jans-lot --- dat frissche
tweede groen, tusschen donkerder gebladerte het afgevallene dubbel
vergoedend - spruit hier Jeugd onder rijpheid van j wren uit ;
lacht hier een heldere stemming, ondanks verkleuring grootencd gels
van den Levenshof."
Deze woorden uit des dichters korte voorrede wij zen het best
de stemming aan, in welke hij wil, dat wij naar zijne Schiedamsehh e

,,Geboortestads-herinneringen" zullen luisteren . Er is hier een
verteller aan bet woord, die wel in de eerste plats zich richt tot
den intiemeren kring van familieleden en oude stadgenooten, en
bij menige toespeling in zijne vaak zeer gecondenseerde dichtschetsen voor ons verderstaanden eene noot moet plaatsen, maar
zijne herinneringen, al zijn het alledagsherinneringen zooals wij
alien die zouden kunnen hebben -- kinderspel, schoollijden, straatgezichten en dwaaltochten door het veld - boeien ons sterker
naarmate wij verder lezende den verhaler en zijn kring meer lief
krijgen . Om die liefde dadelijk sterk to gevoelen moest men
eigenlijk beginners met bet Naspel to lezen, door den dichter aan
zijne zuster opgedragen
Vaak wanneer to winteravond
Hier de kerkkluk komt to luiden,
Hoor 'k haar galm, als op een sprookje,
Op iet langverledens duiden.
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Van de zeekust naar den Schiekant
noel 'k mijn geest door 't luchtruim varen,
Stil op klankgolf wederkeeren
In do vreugde der kinderjaren .
And're klokken grootsch en statig
Uit een eeuwenouden toren,
Krijg ik dan to schemerure
W eer in 't ouderhuis to hooren .
Vader, die van 't haardvuur opkijkt,
Zie 'k uw lange krullen streelen ;
,,Kind'ren (peinst hij) nu hoort moeder
In de kerk het orgel spelen."
Aan zijn knie, zien w' in de verte
Onder 't kaarslicht op de kronen
Moeder over 't book zich buigen
Waar ze uit zingt bij orgeltonen Meezingt met wel duizend menschen,
Tot een stem doet handenvouwen ;
Oogen toe staan stille mannen,
Zitten meegebogen vrouwen .

Het is niet mogelijk het geheele gedicht hier of to schrij ven,
met zijn fijne mengeling van Zondagavondernst en winterpret .
Maar wie Moeder aanstonds thuis ziet komen . . . .
,,Kou breng 'k mee" lacht de ingehaalde ;
„,,Geur van kou" verzekert vader,

die voelt zich eigen in then winteravondkring en begeert den
schrijver to volgen op zijn dwaaltochten door het Schiedam van
een halve eeuw geleden, zet zich gaarne neer aan zijn zijde zoo
vaak hij voor Ooms venster op den uitkijk zit en stelt zich - als
soma de herinneringen en toespelingen in een aan P o t g i e t e r
verwante gedrongenheid to snel na elkaar en in to onzekere lijnen
voor zijn oog voorbijgaan, schadeloos bij de in praatzieker trant
rustig verhalende aanteekeningen, om ten slotte tot de erkentenis
to komen, dat de macht der poezie zelfs aan het vale spoelingsdistrict der zwarte j eneverstad glans en schoonheid kan geven.
Natuurlijk is niet alles belangrijk wat de dichter herdenkt, en
er blijft veel, dat slechts persoonlijke waarde heeft, voor one ter zijde
liggen, maar wij spitsen de ooren wanneer de blinde zanger roept
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Hoor hoe weer 't voorjaar luchtmuziek bestelt
Bij lied-ontluiking in mijn lichte nachten !
Nu menig slaper droomt van booze machten
En aller lente in stormen openzwelt,
Vier 'k eigen lente - ale nabloei uitgesproten
In blijvend frissche, in dorenlooze loten .
Hoe wilder op de Aprilpoort Maart rameit
Met dreunende' orgeltoon uit hemel-longen,
Hoe luimiger Verbeelding wordt besprongen,
Door bonte Erin'rings-overmacht gevleid
Haar vlucht zoekt een to huis ; kome iets dier schare
In 's dichters bloemennestjes tot bedaren .

Wie luistren wil, wat uit then herinnerings-schat de dichter
verhaalt, die zal met hem zijn plat geboorte- en speeloord zeker
ook weldra zien verheerlij kt in den zonneglans van Sint-Jan .
K. K.
Professor P . J . G. d e V o s . De Afrikaander en zijn
taal . Amsterdam, Kaapstad . Hollandsch-Afrikaansche Uitgevers-Maatschappij v/h . J a c q . D u s s e a u & C o . 1906 .
Deze brochure van den bekenden hoogleeraar to Stellenbosch,
P . J. G. d e V o s, waarvan ons door de Directie der HollandschAfrikaansche Uitgevers-Maatschappij verzocht wordt ,in de recensie"
den prijs f 0.25 to vermelden, is dubbel en dwars voor ieder, die
nog heden ten dage iets voor onze stamverwanten in het zwarte
werelddeel gevoelt, een kwartje waard .
Prof. d e V o s doet aan het eind van zijn geschrift een juichtoon hooren. De Afrikaanders ,zijn thans nader bij de overwinning
dan ooit to voren", zoo lezen wij op de laatste bladzijde . En de
verklaring van die woorden vinden wij op de allereerste bladzijde,
waar de schrijver zegt : ,Wat reeds op de vorige oorlog van toepassing was, geldt in dubbele mate van deze laatste, namelik, dat
toen een yolk, zo niet geboren, dan in zekere zin wedergeboren
werd ; die beproevingen, dat lijden behoorden tot de barensweeen
die daarmee verbonden gingen . De verschillende delen ervan
werden daardoor tot elkander gedreven, werden zich bewust van
hun eenheid en kracht, van hun roeping en gemeenschappelijke
belangen ."
Men bespeurt dat het geschrift de vereenvoudigde spelling
gebruikt, welke hier to laude door Dr . K o 11 e w ij n wordt voorgestaan en voor Zuid-Afrika onontbeerlijk is . Wil men niet het
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Hollandsch als schrijftaal meer en meer door bet Engelsch zien
achteruit gedrongen, dan moot bet reader worden gebracht tot de
spreektaal en moeten al die ,onnodige regels" op zijde worden
geschoven, welke de Zuid-Afrikaansche kinderen deden klagen,
,,dat bet Hollands toch zoo moeielijk was." Uit bet boekje van
Prof. d e V o s blij kt, dat er door die vereenvoudiging niets aan
bet wezen der taal veranderd wordt en niets van haar schoonheid
en kracht verloren gaat. Er komen verschillende bladzijden in
voor, die in een bloemlezing van hedendaagsch Nederlandsch een
eervolle plaats zouden innemen . Hot zou tot versterking van de
banden tusschen bet moederland en de Afrikaansche neven dienen,
indien bet Hollandsch moor algemeen door onze schrijvers als een
levende taal word opgevat en er dus periodiek pogingen werden
aangewend om de kloof tusschen de beschaafde spreek- en de
schrijftaal, welke wel nooit geheel zal gedempt worden, iets minder
diep to maken . Laten de ouden, tot wie ik zelf behoor, blijven
schrijven, zooals zij bet van d e V r i e s en t o W i n k e l geleerd
hebben, maar onredelijk is bet den j ongeren or eon verwij t van to
maken, dat zij weigeren in bet Hollandsch een doode, voortaan
onveranderl ij ke taal to zien .
Terwijl begin en slot van bet book van Prof . d e V o s een
juichtoon doers hooren, wordt er in de tusschenliggende gedeelten
menige angstkreet geslaakt . En dat is geheel natuurlijk, want
men kan niet zeggen, dat de Afrikaander natie door eendracht
reeds machtig is . Onze stamverwanten zijn, gelijk trouwens ook
de bewoners van Nederland, to koudbloedig, to leuk om, gelijk
goeden burgers betaamt, voor hun rechten en belangen met volharding vereenigd strijd to voeren . In Zuid-Afrika komt bet voor,
zoo lezen wij bij den hooggeleerden schrij ver, dat de winkelier van
eon dorp, een Engelschman, na jaren verblijf to midden van een
zuiver Afrikaansche omgeving, van welke hij finantieel geheel afhangt, nog goon woord Hollandsch verstaat en ook niet de minste
moeite doet de taal der menschen, aan wie bij zijn welvaart verschuldigd is, to leeren spreken ; hij heeft bet niet noodig, want de
Afrikaanders zijn wel zoo good in de uitheemsche taal hunne
bestellingen to doer . Ook zenden de ouders, overtuigd dat de
kinderen om door de wereld to komen good Engelsch moeten
kennen, hen naar een kostschool, waar de moedertaal verwaarloosd en van den morgen tot den avond enkel Engelsch gesproken
wordt ; - als de kinderen dan thuis komen, schamen zij zich voor
de , kombuistaal" of zitten met den mond vol tanden, wanneer zij
een volzin in zuiver Hollandsch zoudeu kunnen gebruiken .
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Op welsprekende wijze betoogt Prof. d e V o s, dat er thans
beslist en eendrachtig moet worden gehandeld, wil de Afrikaander
zijn taal, zijn godadienst en zijn gesehiedenis redden . Hij wijst
aan, dat een deel van het onrecht, hetwelk de Afrikaanders treft,
geen uitvloeisel is van verkeerde wetter, maar van slechte toepassing der wetten . Zoo heeft volgens de wet het Hollandsch
gelijke rechten met het Engelsch . Maar in de praktijk komt daar
in de scholen niets van to recht. Zelfs niet als de leerlingen alien
of bijna allen kinderen van Hollandsch sprekende ouders zijn en
de onderwij zers zoowel als do l eden der schoolcommissie een warm
hart voor het Hollandsch hebben, want dan is toch de regel, dat de
Inspecteur, een Engelschman, die het Hollandsch minacht den
onderwij zer geheel in zijn hand heeft en alle examens in het Engelsch
afneemt. ,Het recht, door de wet gegeven, is dus nutteloos ; het
is bedrog, als er niet voor de rechte examinatoren wordt gezorgd,
en d it wordt niet gedaan ."
Prof. d e V o s erkent, dat er thans vele scholen zijn, waarin
de Holl . taal goed onderwezen wordt en waarin men de abnormiteit niet meer aantreft, dat zulks door middel van de Eng. taal
geschiedt. Doch hij ziet zich verplicht er aan toe to voegen : , Dit
is dan ook alles wat er voor het Hollands gedaan wordt . Het
wordt er als een vreemde taal behandeld, evenals men met Frans
of Duits doers zou . O verigens is de school zo door en door Engels,
alsof zij voor Engelse kinderen in het hart van Londen opgericht
was. Do gehele atmosfeer, al wat bijdraagt om de denkbeelden,
de smaak, het karakter van het kind to vormen, is Engels ; meestal
zelfs het godsdienstonderwijs, de gezangen en gebeden . En natuurlijk geschiedt dan hetzelfde bij de inspectie en bij de openbare
examens . En dat is seat gedaan wordt met de kinderen van Holl .
spreken cue ouders !"
Zoo zijn de Engelsche machthebbers bezig het Afrikaander
yolk geheel to verengelschen . Ala dat snood opzet gelukt, zal ,het
Holl . publiek", zooals Prof. d e V o s schrijft, het ,gedeeltelijk"
aan zich zelf to wijten hebben . ,Wij hebben in deze strijd met
een yolk to doers, waarvan dit een kenmerk is, dat zij, zolang
iemand niet gereed is om voor zijn rechten to vechten, in de regel
niet geloven, dat hij er veal prijs op stelt . Zij sullen hens eerder
verachten en ook met hem daarnaar handelen . Toont hij echter
door zijn daden, dat hij zijn rechten en ook zijn krachten kept,
als een man er voor kan strijden, dan vertrouwen en eerbiedigen
zij hem."
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Daarom vermaant Prof. d e V o s zijne landgenooten om niet
enkel hunne aangelegenheden in bet gebed voor den Heer to
brengen, maar tevens to toonen, dat dat gebed ernstig gemeend
is en dus nosh zich zelven, noch den tegenstanders rust to gunnen,
zoolang er geen volledig recht is gedaan . Zij moeten zorgen voor
een behoorlijke samenstelling der schoolraden, scherp toezien of de
Afrikaander leden van bet Parlement wel hun plicht doers, overal
,en altij d rechtsherstel eisch en enz .
Of zijn vermaning helpen zal ? Wij hopen bet vurig, maar
houden ons hart vast . Men herinnert zich hoe de jonge E 1 o f ,
toen hij Mafeking was binnengedrongen en B a den P o w e 11 had
gevangen genomen, door S n ij m a n, die, zooals de eerwaardige
K r u g e r mij verzekerde, toch „een dappere kerel" was, in den
steek ward gelaten, met bet gevolg, dat de overwinnaar op
zijne beurt krijgsgevangen en naar St . Helena ward gesleept .
Later kregen wij bet schandaal van de „national scouts" . Welnu,
tot op den huidigen dag hapert bet in Z .-Afrika aan samenvc erking
tusschen onze taalgenooten . Thans hoort men weder van ergerlijke
twisten in de Hollandsche kerk to Pretoria . Door jaloerschheid
gedreven maakt men zich schuldig aan landverraad . Zoolang men
in Z .-Afrika niet algemeen leert beseffen, dat eendracht macht is,
zal men den hemel vergeefs bestormen met zijne gebeden tot
behoud van de Afrikaander nationaliteit . Toch is niet alle kans
op een betere toekomst verloren, zoolang er een kern van manners
overblijft als die, waartoe Both a, d e 1 a R e y, d e Wet en ook
B r o e k h u i z e n, d e V o s, B r e d e l en vale anderen behooren,
mannen van de daad en ook van bet woord, met een gloeiende
vaderlandsliefde, edele kloeke burgers, in staat de tragen aan to
vuren en de onverschilligen wakker to schudden .
V . D . W.
H e n r i B o r e l . Chineesche kunst. Amsterdam, L . J .
V e e n . 1906.
Dit boekje geeft wat minder maar ook wat anders dan hat
belooft .
Want op den titel afgaande, verwacht men een principieele
beschouwing over de Chineesche kunst, en krijgt eenige globale,
lyrische aanteekeningen op de Tentoonstelling in 1903 gehouden
to Batavia door den Nederlandschen Kunstkring, maar daarbij
een ware verrassing ! - heel wat reproducties van die tentoongestelde kunstvoorwerpen, voortreffelij k weergegeven door de bekende
drukkerij van J . E . B u s ohm a n n to Antwerpen .

Als men dus 't boek je niet geheel bevredigd uit harden legt, wijt
men 't hieraan dat de schrijver 't belangrijks slechts aanduidt, maar
't onnoodige meedeelt . Belangrij k is wat bij vertelt over de Chineesche werklieden -- artiesten zijn er niet, en voor ,kunst" heeft hun
taal geen woord - en over hun oorspronkelijk gevoel voor lijn en
kleur ; evenzoo over de devote wijze waarop de Chineezen hun
kunstvoorwerpen in hun schemerige kamers vereeren . Maar zoodra
het belangrij k gaat worden, verwij st de schrij ver ors n aar een
zijner vele werken over China . En in plaats van gewenschte op
helderingen krijgen we exclamaties over „den innerlijken Aziaat
met zijn dieper gemoedsleven", over 't onverstand van museumdirecteuren in 't Westen, over de prullaria die Europeanen op hun
schoorsteenmantel zetten, enz . enz . Zoodat de lezer zich gaat
schamen over zijn westersche barbaarschheid . . . . Maar als hij dan
leest „gebed en vereering zijn in boeddhistischen zin even reeele
dingen als b .v . bij ons electriciteit" (bl . 6) dan grijpt hij weer
cooed bij de zekerheid dat ook voor vele Westerlingen gebed en
vereering zeer reeele dingen zijn, en hij besluit : - ja, 't Westen
moest wel heel zwart worden gemaakt opdat 't licht alleen over
't Oosten zou,schijnen .
En tot dit besluit had hij niet behoeven to komen, indien de
schrijver zijn groote materialen-kennis had willen gebruiken tot
een rustiger, monumentaler werkje over deze kunst, die hem nu
alleen wat naderbij is gekomen door de mooie reproducties .
G . F . H.
Charlotte E i l e r s g a a r d . De Weerloozen . Uit hat .
Deensch door B e t s y B a k k e r-N o r t . Amsterdam, V a n
Holkema & Warendorf .
Vlug als een fransch vertelseltj e, degelij k als 't leven van een
ouderwetschen Hollander, en als 'n provinciestadsj uffertj a doodsbang .
niet met haar tijd mee to gaan, maar daze ongelijksoortigheden saamgesmolten tot een natuurlijk, levend geheel, dat is wel 't echt
vreemde en dus ook wet bekorende van daze door en door
Deensche novelle .
H e 1 w i g was als loopjongen in de oude houtzaak van Mevrouw
H o e g h gekomen, en trede voor trade opgeklommen tot procuratiehouder der millionairsfirma . ,Voor zijn verantwoordelijke taak kreeg
H e 1 w i g twee duizend kronen in hat j aar, wel is waar met de belofte
tot vijf en twintig honderd kroon to kunnen stijgen . . . een carriere
waarover de heele stad sprak, en ,mevrouw" -- zooals ze algemeen
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met eerbied ward genoemd -- trotsch was . Zij had hem immers
ontdekt en was de genadige voorzienigheid geweest, die hem later
de zoozeer misgunde positie verschafte" (blz . 4 .) . Doch mevrouw
H e 1 w i g dacht anders : haar man verdiende 't geld voor „mevrouw",
licht dat zij eenvoudig konden levee . Als „mevrouw" 't maar eens
moist! ! Maar „mevrouw" weet hat, en antwoordt met wijze spreuken
over 't nut der zuinigheid, een bloem, en soms 'n kleinigheid . En
dan moat 't fantastische mevrouwtj e H e 1 w i g wel aan 't bezuinigen,
want Erik de oudste gaat studeeren, K a j en Karen ook naar
school. En ze leeren 't alien.
„Ik bezuinig, gij bezuinigt, wij bezuinigen" lacht Karen
eens, (biz . 148) die voelt dat niet slechts alien zich bekrimpen moeten
om E r i k, to hardleersch om een beurs to bemachtigen, naar de
universiteit to kunnen zenden, maar ook dat zij daardoor de gelegenheid mist haar talenten to ontwikkelen . K a j kan dat getob niet
aanzien, loopt wag en gaat als kaj uitsj ongen naar Zuid-Amerika .
E r i k komt gezakt van de academie thuis, overspannen, 'n grijsaard
van vier en twintig jaar . Dan komt de hulp van den ,ongeluksvogel",
zooals K a j vroeger heette . K a j gaat 't goad, K a j trouwt, K a j
stuurt geld en K a r e n kan nu uit huis gaan, haar talenten outwikkelen : ,werkzaam en nuttig zijn en veel doen" . (blz. 216) . En
Erik komt ten leste nog op 'n goad kantoor .
Het slot is dat K a j , reeds een beroemdheid geworden, overkomt en zijn vrouw voorstelt . 't Is feest in 't aardig villaatje, met
hulp van K a j gebouwd -- maar opeens mist mevrouw H e 1 w i g
Erik. Die zit bo ven to tobben over zijn gebroken leven . „ Ik ben
al over de dertig jaar, moeder, en ik ben nog niets, maar ik zal
mee naar beneden gaan, om uw vreugde niet to verstoren" .
En hij ging met zijn moeder naar beneden, naar zijn gelukkige
familie . (blz . 280)."
En in dit abrupte slot proeft de lezer nog eens hat eenvoudige, onopgesmukt gevoelige dezer zeker niet grootsche, noch diepG. F . H .
ontroerende, maar zeer echte novelle .
K l o o s . Nieuwere Literatuur-G eschiedenis .
. IV, 1906 . Amsterdam. S . L. v a n L o o y.
't Fatale dezer bundels Literaire Kronieken uit de N. Gids
is dat zij door de summering zich plaatsen naast en door den onbeperkter, meer-belovenden titel zelfs boven K I o o s' geniaal werk
Veertien Jaar Literatuur-Geschiedenis, terwijl ze verstandiger deden
Willem

Dl . 111, 1905, Dl
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hun afstand daarvan in 't oog to houden . Want op zichzelf beteekenen ze zeker wat, maar naast de Veertien Jaar . . . !
Ik herinner me nog hoe deze magistrale kritieken me voor 't
eerst de rhetoriek leerden verfoeien en inzicht openden in de beteekenis der zuivere beeldspraak, der klankexpressie, van den
rhythmus van 't vers e .d., en, daar ze hierbij zich aansloten aan
de groote Ouden, voor mij, trots hun analytische theorieen (bv .
als ze ergerlijk-oppervlakkig bazelden over een of ander komend
christendom) toch synthetisch werkten . En hoe dit boek klassiek
zal blijven, bemerkte ik, bet ter herlezing uit de kast nemende,
toevallig tegelijk met F r e d e r i k van E e d e n' s Studies . Want
die Studies had ik indertij d nog prachtiger gevonden, misschien
wel omdat ik me had laten meenemen door v a n E e d e n' s ,mooie"
mystiek, en van hem nog een kunst verwachtte, wortelend in de
eeuwige realiteiten des geloofs . Maar nu ? De Studies kon ik niet
meer lezen ; ze maakten me door hun gedoezel met alle mogelijke
algemeenheden ongeduldig ; de Veertien Jaar echter genoot ik weer
volop, juist wijl hier een van zichzelf zeker man, naar aanleiding
van vaak kleine gebeurtenisjes uit ooze literatuur tusschen 1880
en 1893, de eeuwige wetten van 't schoone woord uitsprak zoo
helder, dat als hij buiten zijn boekje ging en profeteerde dat 't
Christendom zijn tij d had gehad, ik alleen glimlachte dat deze
rhetoriek des ongeloofs voor een nieuwen literator wel wat erg
ouderwetsch was .
Doch na de Veertien Jaar valt de Nieuwere Literatuurgeschiedenis
niet mee . Wel herkent men ook hier den stij l- en inzichtvollen
kriticus K 1 o o s, die vaak vooraf enkele karakteristieke beschouwingen geeft, om dan beslist en zeker aan 't to bespreken kunstwerk zijn plaats aan to wijzen, maar toch maken deel III en IV
niet den geweldigen indruk van hun voorgangers .
Dit ligt zeker eensdeels hieraan dat 't mooier en gemakkelijker is voor cen miskende waarheid to strijden, dan een in beginsel
triumfeerende met z'n belangstelling to volgen op haar weg door
deze verkeerde wereld . De voorvechter van '80 kan heel veel
prijzen in onze nieuwe literatuur, die tamelijk wel de beginselen
van '80 heeft geaccepteerd, en hij doet het rijkelijk, zeer rijkelijk
zelfs -- maar telkens komt een gevoel van onlust bij hem boven .
En 't doet vreemd aan den inluider der nieuwe aera van '80
to hooren zuchten : „men zou met weemoed gaan terugdenken aan
de dagen van vroeger, aan de beschouwingen van H u e t en P o tg i e t e r , die, al was hun gezichtskring niet altijd de hoogste, al
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was hun blik niet altijd scherp genoeg, Loch door hun vaste, zekere
slagen, met aangename bedaardheid, scheidden het nuttelooze kaf
van bet koren, of wat voor then tijd op koren geleek" (III bl . 115) .
Anderdeels ligt 't zeker hieraan dat er iets vermoeiends is in
deze vaak to korte stukjes, die met verzwijging van belangrijker
dingen dan nog soms herhalen wat vroeger korter, beter gezegd
was . Was b .v. een saamvattende beschouwing over 't work van
v a n H u 1 z e n niet waardevoller geweest, dan zooals hier viermaal over dezen prozaschrijver korte kroniekjes to geven? Geven
ook de vij f kroniekjes nu aan J a c q u e s Perk gewij d, een
nieuwen kijk op dozen dichter, na die voortreffelijke beschouwingen
over hem gehouden in de Veertien Jaar ? Verwachtte men niet van
een nieuwere literatuurgeschiedenis, loopende tot 1906, in plaats
van doze herhalingen een kritische waardeering van I s . Q u e r i d o,
die hier slechts ter loops wordt apart gezet ? (III bi . 45) .
Zoodat : wat deel III en IV schonken ten naastenbij desnoodsa
ook door een ander kriticus had kunnen gegeven worden, uitgezonderd natuurlijk de persoonlijke herinneringen van een der
leiders van de beweging van '80 . Mogen dan de volgende deelen
dezer literatuurgeschiedenis ons weer eens brengen wat K loo salleen vermocht to geven .
G. F . H .
Voorts zijn door de redactie ter aankondiging ontvangen do
navolgende boekwerken
De groote godsdiensten. I . Godsdienst . II, De godsdienst der Hina
does. Door W . L o f t u s Hare vertaald door C h r . J . S c h u v e r.
Amsterdam . Scheltens en Giltay .
Dr . Louis B a h 1 e r, Een Hindoeheilige der 19e eeuw .
Den
Haag . Uitgev. Ver . „Vrede", 1906 .
Christelijke mystieken . I . Franciscus van Assisi door W . P . Swainson . Uit het Engelsch door L o d . v. M i e r o p . - Den Haag, Uitgev.
Ver . „Vrede", 1906 .
Geschriften over het ingekeerde levee onder red, van Dr . Louis
B a h 1 e r. I . Onderwijzing door het inwendige woord Gods van Joh . T e n nh a r d (1661-1710) . -- Den Haag . Uitg . Ver. „Vrede", 1906 .
Hygienische Vragen van den Dag . Hoe voorkomt men ontsteking
van den blinden darm ? door Dr. W . S t e k e 1 (vert .) N . Venn . ,Egelings
Boekhandel", Amsterdam .
Dr. Med . F . A . S c h m i d t . Physiologie der Lichaamsoefeningen
(bewerkt door P. J . S c h u i 1). Amsterdam . A . V e r s l u y s, 1906 .
A . V o 11 m a r. De Geboden Gods . Vertaling van B . - v . T. -- Amster
dam . Egeling.
Ellen Key . Liefde en Ethiek . Nadere verklaring op mijn boek
de ethiek van liefde en huwelijk. Amsterdam . E, Q u e r i d o .

DE KUST VAN SMARAGD
C. M. VISSERING.

DE MONT SAINT-M ICH EL .
Het is een warme Julidag . Land en lucht zijn wazig
zilverig blauw .
De reizigers voor den Mont Saint-Michel verlaten to
Pontorson den trein . Een stoomtram staat gereed hen
naar het einddoel to brengen, een bijna belachelijk ver-

voermiddel naar een zoo fantastisch oord als de oude Benediktijnerabdij .
Met een kromming gaat de weg om Pontorson keen ;
de zee komt in zicht, de Baai van Saint-Michel, een afge-

rond deel van den grooten Oceaan . Over land, zee en lucht
is eon zelfde waa s van zilverblauw .
De tramlijn strekt zich door een polderland, begroeid
met kort grij sgroen Bras, waarop hier en daar schapen
grazen ; evenwijdig met den weg lijnt zich een kanaal, stijf,
afgemeten, recht ; de geheele tocht uiterst banaal, naar een
oord waarvan de verbeelding zich wonderen schept .
Bij een zwenking van den weg rijst in het wazig verschiet, hoog in de lucht zonder verband met hemel of
aarde, een nevelbeeld met spitsen en torens . Bij een tweede
zwenking is het beeld verloren, er is niets dan zee en lucht
en de eenvormigheid van verre vlakten ingepolderd land .
0 . E. VI 11
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Telkens bij nieuwe wegwendingen verrassend schooner
nevelbeelden ; eindelijk grijs en vast tegen het hemelblauw
een machtig middeneeuwsch bouwwerk, met vestingmuren,
torens, kloostergebouwen en een kerk, grootsch van vormen,
strak van lijnen, op een rotseneiland in de zee . Naderbij
zijn huizen to onderscheiden, een kleine onregelmatig gebouwde stad . Eindelijk staat geheel de Rots voor ons, met
haar stad, haar vesting, haar klooster en haar kerk ; of
juister gezegd, wij staan - voor de Rots, aan den voet van
een zwaren ringmuur, die als een cirkel het eiland omspant .
Hoog achter de vestingwerken staan de huizen, hoop boven
de huizen de Abdij, hoog boven de Abdij verrijst het
beeldhouwwerk van de kerk, hoog boven de kerk de toren,
en hoog op den toren het glinsterend beeld van den Heiligen Michael, het geheven zwaard in den opgeheven arm .
Een duizelingwekkende hoogte van den bodem tot aan de
punt van het zwaard .
Voor welk wonder staan wij hier ? Een steil steenig
eiland met een bouwwerk zoo grootsch als de meest fantastische geest zich moeilijk zou kunnen scheppen . Is dit
een stad, een vesting, een burcht, een klooster
Veel tijd tot nadenken is er niet . De reizigers worden
gedreven naar den ingang tot den Mont, een oude poort,
die toegang geeft tot een nauwe donkere straat . Eenn der
eerste huizen van de straat is het Hotel van Madame
Poulard ainee .
Een bejaarde zwaarlijvige vrouw in het zwart gekleed
met een wit schort voor, en een witte flapmuts op, gaat
ons voor, het nude huis in, de trappen op, drie verdiepingen hoog . Op de derde verdieping stapt zij door een
buitendeur in een straatj e en vertelt hij g end, dat wij tot
op een derde van den Mont geklommen zijn . De weg
wordt vervolgd in de open lucht langs hooge trappen tot
voor de poort van een roodkleurig gebouw, met een terras
met lindeboomen er voor .
,,C'est la Maison Rouge," zegt de vrouw . Het Roode
Huis is een der dependances van het Hotel van Madame
Poulard ainee .
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Wij vervolgen den weg twee trappen hoog binnenshuis,
naar een lange gang met kleine cellen . De wit gepleisterde
kamertj es zijn in harmonie met het geheel, want eenmaal
binnen de vestingwallen, is de hoofdindruk van den Mont,
die van een klooster .
,,La Maison Rouge" ligt op twee derden van de hoogte
van de Rots. Nog een trap op, een weg rechts, een weg
links, en wij staan voor „le Chatelet", den hoofdingang der
Abdij, een slotpoort met twee gekanneleerde torens .
De verweerde trap onder de poort geeft onmiddellijk
toeg ang tot de ,Salle des Gardes", een grootsche hal, echt
middeneeuwsch van bouw, met hooge breede schouw, en in
het roode steep der muren, kleine openingen in plaats van
vensters .
Lichtere en breedere trappen voeren van de hal naar
een ruim terras met den hoofdingang der kerk, in 1020,
twee eeuwen vroeger dan de Abdij g esticht, doch na vernieling door brand in verschillen de stijlen opgebouwd . Op
het Romaansch kerkg ebouw staat een Gothische spits, en
hoog op de torenspits het beeld van den Heiligen Michael,
den overwonnen draak aan den voet .
De stralen der middagzon werpen door de openstaande
kerkdeuren een wonderbaren gloed op het rose graniet der
kerk, eenn schijn van levee in de doodschheid van het gebouw . De pracht welke door eeuwen heen de kerk heeft
b esierd is verdwenen ; muren en gewelven staan naakt in
de grootschheid hunner lijnen . Schitterend slaat de breede
streep zonlicht door het hoofdgewelf van het Romaansche
schip, zware schaduwen opwerkend in het Gothische koor .
Er is geen enkele versiering die klein maakt ; geesn opsmukking ; ailes is grootsch in het voile schelle licht van
den dag .
Wij staan op den drempel van het bedehuis . Voor
ons ligt de zee afgelijnd door de wijde bochten van het
land . Rechts het glooiende land van „la douce Normandie", links de rotsachtige kusten van het steenig Bretagne,
en naar het oneindige het zilvergroen van den Oceaan .
Order de hooge kerkpoort staan wij tusschen twee
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werelden ; de wereld van het heden met het leven, en de
wereld van het verleden met het doode leven . V66r ons.
de zich welvende hemelen over het zich altijd herscheppend
bestaan ; achter ons hett bedehuis der oude Abdij met den
lijdenslast van het doode leven . Wat zal ons van dit
doode leven worden geopenbaard ?
Wat zal tot ons komen van het leven, dat in zijn
onverbiddelijken loop millioenen schepselen als de bloemen
van duizend lentes heeft doen bloeien en vergaan ?
Wat zal ons worden geopenbaard van de wondertij den
der oudheid, toen de Rots werd bewoond door priesteressen, geheimzinnige dienaressen van zon en maan, profetessen van de wijsheid des levens ? Wat van de mystiek der
overoude Christentij den, toen g inds aan de zee, waar thans
een kleine kapel staat, de Aartsengel Michael in een
visioen verscheen aan St. Aubert, den Bisschop van
Avranche ? Wat van het leven der eerste monniken, die
een kerk bouwden op een rots in zee, een eerste baken
voor het Christendom in het heidensch land? Wat van de
woeste volkstammen, die de monniken bestreden, maar als
bekeerden, medestrijders werden onder het kruis ? Wat
van de Middeleeuwen, wat van de Riddertijden, toen de
Abdij een bolwerk werd tusschen Normandie en Bretagne,
een burcht voor Frankrij k tegen Engelands geweld ? Wat
uit den tijd toen E o dew ij k d e Xlde de Orde der Ridders
van den Mont Saint-Michel stichtte ? Wat uit de dagen.
van den Zonnekoning, die de Abdij verlaagde tot Staatsgevangenis, waarin de geestelijk grooten van het land den
dood vonden P Wat uit den tijd van N a p o 1 e o n, die van
het gewijde klooster een verbeterhuis maakte, en uit de
dagen der Restauratie, waarin het werd vernederd tot een
„Prison Centrale" ? Zal er ten slotte aan ons, die de Abdij
als Staatsmuseum komen bezichtigen, iets worden geopenbaard van dat doode leven ; iets van het leven, dat hier
is afgeleefd, van den strijd, die hier is uitgestreden, van al

het leed dat .door eeuwen heen hier is geleden ?
Wij gaan door de kerk naar den kloosterhof, een
juweel van Normandische bouwkunst uit de XIIIde Eeuw ;
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teen langwerpigen hof met dubbele colonnaden van slanke
rijzige granietzuilen in zachte kleuren van rood-gelig-wit,
fjn besneden met versieringen van rozetten en omslingerd
met bladeren van acanthus, klimop, distelen en klaver . De
-schepper dezer beeldhouwwerken, G a u l t h i e r, een kunstenaar bij de genade Gods, was een der gevangenen van de
Abdij . Hem werd vergund het klooster to versieren, met
de belofte van vrijheid tot loon . Maar toen het kunstwerk
was volbracht, was de geest des kunstenaars verloren ; in
een waanzinaanval wierp hij zich van het kerkterras in
den afgrond ; de vr~jheidsbelofte werd hem vervuld in den
dood.
De kloosterhof geeft onmiddellijk toegang tot een
,,d ortoir", vroeger als ,refectorium" gebruikt, schoon van
bouw en uit denzelfden tijd als de hof. Hier is de derde
verdieping van „la Merveille", de Abdij, die in de Middeleeuwen „het Wonder van het Westen" werd genoemd.
Wij dales naar „le Crypte de 1'Aquilon" een eeuw
vroeger ontstaan, en gaan langs duistere trappen, door
,donkere holen naar een „Promenoir" van de XIIde Eeuw,
met korte zware pilaren en lage gewelven . Hier zijn de
cachotten . „ Les cachots du petit exil", waarin de gevangenen enkele dagen doorbrachten, en „les Cachots du grand
-exil", van waar zij nimmer tot het leven weerkeerden . Nog
lager in het binneust van de Rots zij n de Crypten, waarin
'onder een kalklaag de monniken werden begraven . In een
doorgang naar den buitenwand is het groote wiel, waarmee
alle levensbehoefte naar boven werd geheeschen, door de
beweegkracht van den dwangarbeid der gevangenen .
Wij komen eindelijk in „la Salle des Chevaliers", de
grootsche Ridderzaal, Kapittelzaal der Abdijheeren en vergaderzaal van de Kavalieren van den Mont Saint-Michel ;
een hoog e hal vol licht en lucht en ruimte . Hier doemt
het groote levee op . Het leven dat stroomen bedevaartgangers, ridders en soldaten binnen de vestingmuren van
& Rots bracht ; dat al rijker werd onder het beheer der
monniken, al machtiger onder de hooge gunst der Fransche
koningen . Als in een caleidoscoop gaat dat levee van
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rijkdom en weelde aan ooze verbeelding voorbij . De wereldsche macht der monniken, die aardsche schatten genoeg
bezaten, om groote schepen uit to rusten, voor de vloot
waarmee Willem de Veroveraar naar Engeland overstak ;
de weeldemacht der koningen, die al invloedrijker werd,
nadat Lodewijk de Heilige een bedevaart naar de Rots
ondernam en de Abdij met schatten overlaadde ; het weeldeleven dat eindelij k zijn hoogtepunt beereikt na den intocht
binnen de vesting vol pracht en praal van L o d e w ij k
den Xlde, die kwam om de Orde van de Ridders van den
Mont Saint-Michel to stichten en aan de Abdij de hoogste
eer to geven, die een Fransch Koning geven kon, de eer
van de Fransche Lelie in haar blazoen . Het m achtige
leven der riddertijden gaat voort van de XIIde tot de
XVde Eeuw, en onder de slotvoogden der vesting treden
groote figuren op . Een der meest bekende is de Sieur
Bertrand du Guesclin, in het einde der XIVde Eeuw
Kapitein van Pontorson en Slotvoogd van den Mont SaintMichel . Hij is het type van den edelen ridder en den
fieren Bretonner . Als kind zoo leelijk, dat zijn ouders hem
haatten om zijn afzichtelijkheid, steekt hij als mensch ver
boven zijn tijdgenooten uit . In een Bretonsch gedicht is
hij verheerlijkt als „Le seigneur droit", en van hem is het
gevleugeld woord : ,Celui que Dieu protege, doit prot4ger,
les autres" . Zijn heldentoekomst werd hem voorspeld door
een jonge edelvrouw uit Dinan, Tip h a i n e R a v e n e 1,
beroemd door haar schoonheid en wijsheid ; zij bestudeerde
sterrekunde en wijsbegeerte en had den bijnaam van „la
plus sage du pays" . D u G u e s c l i n geloofde niet aan
haar voorspellingen ; ,qui en femme se fie n'est mie sage",
was zijn overtuiging, maar Loch werd „la belle de Dinan"
zijn gemalin . Hij liet een huffs voor haar bouwen op den
Mont Saint-Michel ; in het „Logis Tiphaine" leeft zij in
traditie voort .
,,L& Salle des Chevaliers" is een grootsch stuk architektuur, met verheven zuilengangen onder een van de beroemdste Gothische schepen van Frankrijk . Tegen den
breeden buitenwand staan twee reusachtige schouwen ; tus
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breede boogramen, onder muurgewelven van bij zondere
architektonische schoonheid, waardoor een hoog licht in
de zaal stroomt . Op menschenlengte, onder in den muur,
zijn lage vensters met in lood gevatte ruiten, waardoor de
zee zichtbaar is, zoo ver het oog kan zien de zee .
Na den glorietijd der Kavalieren wordt de Ridderzaal
werkzaal voor gevang enen ; de daling is groot ; alleen wie
zal berekenen het aantal geestelijk grooten onder de gevangen werkers ?
Op de zelfde verdieping is „le Crypte des gros Piliers"
onder het koor der kerk, en „la Salle des Hotes", een
tweede refectorium, hoog van bouw met slanke sierlijke
zuilen en een mooi invallend licht .
Wij dalen naar de eerste verdieping, naar „le Cellier"
onder de Ridderzaal, en gaan de lange gangen der Aum6nerie door, waarvan de zware bouw in den aanvang van
twaalf honderd werd begonnen, een aaneenschakeling van
kelderachtige gewelven, met boogvensters in diepe nissen .
Achter ons valt het slot der kloosterpoort dicht . Langs
trappen en over breede wegen op de bolwerken dalen wij
de Rots of naar de nauwe straatj es der stad . Eerst langs
het ,Logis Tiphaine" met de zware afgeronde gevelmuren,
naast het kleine parochiale kerkje, waarheen nu nog enkele
bedevaartgangers gaan . Op een der schansen staan stoelen
en tafels met zeilen er over ; een paar giegelende opgesmukte meisjes, thuis behoorend in een cabaret du Montmartre to Parijs, dringen tot plaats nemen in „le Cafe du
Rempart" ; zij zijn de eerste dissonant op den Mont .
Op geregelde afstanden zijn bastions met uitkijktorens
en schietgaten ; boven de burchtpoorten kleine torenhuisj es .
Op een der bastions staat een klein huffs met ingevallen
deur en laag venster ; boven het ingevallen deurtj a staat
,,Ecole Departementale" . Het deurtje gaat open, een troep
kleine zneisjes huppelt er uit, gevolgd door een non . De
kinderen hebben haar speeluur op het bastion, zij springen
touwtje, does rondedansen en zingen liedjes .
Voorbij het schooltje steekt een torentje boven de
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schans uit ; het torenhuisj a staat open, een donker binnenhuisj a met een torenvenster dat uitzicht geeft naar beneden
in de straat waarover de poort staat ; achter het raampj e
staat een rek met bloemen en voor de bloemen zit een oude
vrouw met een wonderlijk groot hoofd in een witte flapmuts onder de kin met keelbanden toegestrikt, zij heeft
een hoornen bril voor de oogen ; zij zit to breien en ziet
ons niet ; zij gelijkt een levend beeld van Moeder de Gans .
Wij gaan het huisje voorbij ; van de buitenzijde gezien,
gelijkt de oude vrouw achter haar bloemenvenster op de
spinster van Doornroosje, want haar venstertje onder de
torenspits is het hoogste van de vesting poort .
Aan den voet van den Mont zijn de straatjes der stad,
met nog verscheidene huizen nit den tijd der Abdij ; als de
cellen in een bijenkorf passen zij in het geheel .
Wij zijn afgedaald tot aan het strand . Ret is laagtij.
De Rots staat op een eindelooze vlakte van zand, een dof
gele woestijn met de ondiepe bedding van twee kleine
rivieren, de Couesnon en de Selune, die hier haar einde
vinden in den Oceaan. Tegen den horizont staat scherp
afgelijnd nog in het droge zand, de grove steenmassa van
de Rots van Tombelaine .
IL

De zee komt op, al nader ritselt het water ; een zilver
glijden van golven over gouden zand . Bier en daar dobbert
een kleine boot, nog nauwlijks van den bodem los .
Wij staan weer op het bolwerk voor het nonnenschooltj e ; de oude vrouw uit het torenhuisj a staat er ook .
Hoe wonderlijk ziet zij er uit hier in het voile licht ; kort
gedrongen schepsel als niet uitgegroeid in haar lage torenwoning, in een zwart jak met wij de pofmouwen en een
wijd geplooiden, rood geworden, zwarten rok . Zij houdt de
hand boven de oogen en tuurt naar de zee .
„Er zijn niet veel booten op zee," zegt iemand van
ons om een praatj a to beginnen .
,,C'est que le monde dine," antwoordt de vrouw met een
doffe stem .
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,,Si, la mer dine, elle aussi," 2egt zij met denzelfden
,doffen klank, en met een beweging van schrik werpt zij
de handen in de hoogte . ,C'est que la mer mange,"
fluistert zij geheimzinnig .
Op de vraag of zij van een visschersfamilie is, antwoordt zij toestemmend.
„ J'en ai vu passer des vieux et des jeunes," weer gaan
met dezelfde beweging van schrik de handen in de hoogte
en zij kermt nu bijna : ,c'est que la mer mange ! 0, c'est
que la mer devore !"
De wij d starende oogen turen onafgewend naar de zee,
alsof zij ze daar alien zien, al de ouden en al de jongen
die zijn voorbij gegaan ; onophoudelijk prevelt de klanklooze stem : ,c'est que la mer mange, c'est que la mer
devore !"
Op de bastions komen nu de menschen uit de huizen ;
zij zwermen aan als de bijen uit een bijenkorf .
Ons wordt het to eng, wij gaan hooger tot aan den
voet van de Abdij . De zee nadert haar hoogtepunt ; het
smaragd der golven speelt reeds om de Rots van Tombelain.e, het geheimzinnige eiland van de priesteressen der
oudheid, waarvan schoone geschiedenissen zijn geschreven
in de boeken en wonderbaarlijke verhalen gedurende eeuwen
worden verteld van mond tot mond .
Ver over den Oceaan schittert een glorierijke zonsondergang ; het is al rood en purper aan de hemelen, al
glanzend goud over de wateren, en hoog in de lucht in
het vuur van het scheidende licht, staat het beeld van den
Heiligen Held uit de Openbaring, van den Hoogen Krij ger
voor het recht van den geest .
En in de diepte aan de zee ligt in den zelfden gloed
van vuur, de kleine kapel van St. Aubert, ter wijding van
de plaats waar in een visioen de Aartsengel Michael aan
S t . A u b e r t, den Bisschop van Avranche, verscheen .
De Aartsengel en S t . A u b e r t ! de geestelijke en de
stoffelijke schepper van het heiligdom op de Rots, voor een
oogenblik verbonden in den gloed van het groote wereld-
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en in een nieuw visioen staat daar voor ons het oude
visioen van den kerkprelaat .
S t. A u b e r t had een droom op de Rots .
Er verscheen hem een Engel met een gouden helm op
het hoofd, schitterend als een krijgsman . De Engel beroerde met he"-; zwaard de Rots, de Rots viel in een en
verdween in de zee . Op haar plaats verrees een hooge
kerk vol geharnaste krijgslieden, en boven de krijgslieden
een koor van biddende engelen, die wonderschoone hemelsche melodieen zongen .
De Bisschop ontwaakte . Hij vroeg zich of wat dit
visioen hem openbaren moest ; hij begreep het niet . Na
drie dagen keerde hij terug op de Rots en de Aartsengel
verscheen hem op nieuw . Zijn wapenrusting schitterde als
licht, zijn gelaat straalde als de zon, en zijn zwaard was
als een straal van den bliksem, verstijfd in de hand .
Over het Heilige Boek der Evangelien, waarin de
geestelijke las, ging plotseling een stormwind . Het boek
bleef geopend bij het twaalfde hoofdstuk der Openbaringen ;
bij het licht van den Engel las de geestelijke de volgende
woorden, door het zwaard aangewezen
,,En er was krijg in den Ilemel . Michael en de Engelen
krijgden tegen den draak, en de draak krijgde tegen zijn
Engelen .
En ik hoorde een groote stem, zeggende in den
Hemel : nu is de zaligheid en de kracht en het Koninkrijk
geworden onzes Gods, en de macht Zijns Christus . . . ."
„Ik ben Michael!" zeide de Aartsengel . „Ik bescherm
allen, die strijden voor den Christus . Mij zult gij hier een
tem pel oprichten, opd at de kinderen van dit land mij
zullen aanroepen, en ik hun to hulp zal kunnen komen ."
Toen verdween de Aartseugel .
De Bisschop gehoorzaamde niet. Hij herinnerde zich
de vermaning van den Apostel J o h ann e s, om de geesten
to weerstaan, en hij verliet de heiden sche Rots met het
vaste voornemen er nimmer weer to keeren . Maar een kracht
machtiger dan ziju wil bracht hem naar de Rots terug, en
ten derde male verscheen hem de Aartsengel .
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„Waarom verwart gij de teekenen des Hemels met die
van de Hell'" sprak hij gestreng . ,Waarom gehoorzaamt
gij niet ? Moet ik u een teeken van mij achter laten ?"
Dit zeggende drukte de Aartsengel hem den wijsvinger in
het voorhoofd, en het was den geestelijke alsof hem een
ster in de ziel was ontbrand . In hevige ontroerin g riep
hij : „Ik zal handelen naar Uw gebod."
De zee heeft haar hoogtepunt bereikt . Aan de kim
zinkt de vuurbol van de ondergaande zon nu langzaam
omlaag . Als een roodgouden steen ligt het eiland Tombelaine in de reeds duister wordende golven . Ret nog door
gloed omvlamde zwaard van den Aartsengel staat schitterend
als een bliksemflits in de hand van het beeld op de torenspits, een vlammend zwaard, dat naar den hemel wijst .
Na de herinnerin g aan het visioen komt de herinnering
aan het leven bij ons op ; aan de eerste monniken, die met
bijna bovenmenschelijke kracht een kerk bouwden op een
rots in zee, een uitg angspunt van geestelijk licht, dat zijn
stralen heeft doen schitteren in geloofsgrootheid en vromen
moed .
Wanneer aan de monniken werd gevraagd wat zij op
het eenzame rotseneiland deden, dan antwoordden zij : ,Wij
dienen den Heer."
Wanneer hun werd gevraagd : ,Wie hen tegen den
vijand moest beschermen", dan klonk weer rustig het antwoord : ,Een Engel van den Almachtigen Koning des
Hemels ; de onzichtbare Held aan wien het Heiligdom op
de Rots is gewijd ."
En wanneer dan werd gevraagd then Almachtigen
Koning to mog en zien, dan werd getoond het smartebeeld
van den gekruisigden Christus . . . .
De volle maau staat aan den hemel, een ronde vlakke
lichtcirkel, doorschijnend goud, maar nog glansloos in het
licht van den dag . In het Westen verzinkt al dieper
achter den Oceaan de roode vuurgloed van den zonnebol ;
aan den maankant begint al meer het witte licht to
schijnen .
De menschen zijn verdwenen . De kleine huizen zijn
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gesloten . Er zijn bijna geen geluiden xneer van het werkelijke levee .
Wij stijgen nog hooger tot aan de trap van de Abdij .
Het is alsof er nu niets op de Rots is dan het Klooster,
de kerk en de torenspits ; hooger en witter en slanker rij st
in het maanlicht het granieten kantwerk naar den donkeren
hemel ; blauw schittert het maanbelichte zwaard in de hand
van den Aartsengel .
Er is een onafgebroken ritselen om on s heen ; g rij ze en
witte katers, ontvlucht uit de gesloten huizen, gluipen met
zachte geluiden en onverwachte sprongen door de klimopbladeren der muren . In gestadigen draf sluipt een groote
logge hond in cirkelgang de hooge trappen op en neer,
met laag gebogen kop, de tong nit den mond, als een dier
dat nimmer rusten kan . Door de lucht zwermen diklijvige
kevers met groengouden vleugels, schitterend als reuzenglimwormen in het maanlicht. Ret dierenleven schijnt
ontwaakt, nu de menschen zijn tot rust gekomen .
Al blauwer komt het maanbestraalde eiland Tombelaine op. Ret is alsof het doode levee daar nu ontwaakt .
Alsof de priesteressen van de Koningin des Nachts opnieuw
gekomen zijn om haar mysterien to vervullen . Feeen waren
zij, half heilige schepselen, die zich in dieren konden veranderen en zich konden verplaatsen op de winden . De
zeelieden hadden angst voor haar, maar de krijgshelden
wisten, dat wanneer een man de liefde eener priesteres kon
winners, hij haar het geheim van zijn lot kon ontrukken .
Maar wanneer een held naderde om deze onvergeeflijke
heiligschennis to plegen, dan werden de feeen furien, en
het was de plicht der jongste om den aanrander to dooden .
Bezat hij de macht haar door zijn liefde to beheerschen,
dan was haar kracht gebroken ; haar heilige woede werd
medelijden, haar medelijden liefde, en het onheil van den
dood kwam niet over hem maar over haar, want haar
woedende gezellinuen vervloekten haar, en na drie dagen
en drie nachten van genade werd zij ten doode gedoemd.
Voor drie dagen en drie nachten werd dan de Rots van
Tombelaine het eiland der Liefde ; voor drie dagen en drie
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nachten genoot de priesteres het leven van geluk . Maar,
in den derden nacht werd zij ernstig en vermaande haar
echtgenoot tot zwijgen, want de tijd was gekomen dat zij
moest spreken . Van bladeren en takken maakte zij een
runenschrift, en zacht zeide zij : „luisteren moet ik naar
wat de bladeren en boomen spreken, want nu moet ik
openbaren wat van u is gezegd ." Zij voorspelde hem de .
dagen der veldslagen en de gebeurtenissen van zijn onvermijdelijk lot . Dan openbaarde zij hem de geheimenissen .
van de leer der Druiden . Zij ontsluierde hem de Brie,
cirkels van het bestaan : den duisteren afgrond waaruit
alle levee ontstaat ; de oorden waar de zielen van lichaam
op lichaam over gaan ; en den stralenden hemel waar het
geluk regeert en de ziel tot haar oorspronkelijkheid weerkeert . Zij sprak al vreemder dingen. Zij verzekerde dat
de dood is het midden van een lang leven ; dat de groote .
Ziener haar uit den Oorspronkelijken Nacht heeft opgeheven
met de punt van een berkenboom, en dat zij door de Wijste
der Wijsten in de oorspronkelijke wereld geteekend is,
geweest met het teeken van een ster ; dat zij als waterdruppel heeft gespeeld in den nacht, als vuur heeft geslapen
in de opgaande zon, en als lentebloem heeft gebloeid in
de weide . ,Mijn ziel is rond gegaan in de wereld voordat
ik ziende was", sprak zij plechtig ; ,ik heb in honderd eilanden
geslapen, in honderd steden gewoond . Luister naar de
profetie : ,Wat zijn moet zal zijn .""
Dan werd zij rustig . Als de dageraad lichtte, dwong
zij haar echtgenoot tot scheiden . „Levend hebt gij mij in
bezit gehad, dood zal ik u bezitten en u nimmer verlaten",
sprak zij zacht . „Ik zal zijn in den storm en in den z4fier,
ik zal trillen in de stralen der maan, en leven in de
duisternissen . Onthoud de profetie : , Wat zijn moet zal
zijn ." "
Het is bijna middernacht . Wij dalen de Abdijtrap of
om het Roode Huis to zoeken . Wij gaan rechts, wij gaan
links, wij zoeken voort als in een droom en kunnen het
huis niet vinden ; dezelfde paden gelijken altijd anders in
het vlakke licht van de maan . Alleen onveranderd staat steil,
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tegen den hemel, van alle kanten zichtbaar, de spits van
den toren en hoog op den top het glinsterend beeld .
Telkens staan wij voor het huis van Tip h a i n e . Als
een obsessie wordt ons haar herinnering. Het is alsof zij
zichtbaar is achter de maanblauwe vensters ; alsof zij daar
zit gebogen over haar sterrekaarten, den horoscoop zoekend
van haar gemaal, die immer is ten strijde . Onder hetzelfde
ruischen van de zee heeft zij voorgeweten de tragiek van
het heldenleven van den Bretonschen edelman, die een
menschenleven lang gestreden had voor Frankrijk en voor
Bretagne, dat niet Fransch wilde zijn, en aan den avond
van dat leven, als Connetable de France, zijn weerspannig
vaderland aan den Koning moest onderwerpen . Bretagn e
beschouwde hem als verrader, de Koning kon niet gelooven
aan zijn hooge loyauteit .
Wij zoeken steeds verder naar den weg . Het geel van
een bloeiende bos brew glanst in het maanlicht . De bloemen
staan op het kerkhof, . wij zijn er in den namiddag verscheidene malen voorbij gegaan ; wij onderscheiden nu ook
de witte kruisen op de graven . Van het kerkhof vinden
wij eindelijk den weg naar huis .

Paarlglanzig schijnt het vroege licht van den nieuwen
dag over de zee en het land en de oude Abdij .
De Rots van Tombelaine staat in het ochtendlicht als
zoo juist ontwaakt door de zon . Het kerkj a van St . Aubert
schittert aan de zee als een reliquie uit een heiligenschrijn ;
de bloemen op het kerkhof glinsteren onder den vroegochtend dauw, en het oude huis van Tip h a i n e staat daar
in den jongen dag als een symbool van het oude dat
immer jong in het leven kan staan .
Weer komt op de vraag van den vorigen dag . Wat
zal ons op deze Rots worden geopen baard van het doode
leven ?
Er is iets tot ons gekomen van wat hier is doorleefd .
Wij hebben iets gevoeld en begrepen van het ver afstaande
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leven dat achter ons ligt ; er is ons iets geopenbaard van
den strijd van het eeuwig menschelijke, van den strijd, die
door alle eeuwen heen het levee beheerscht, den eeuwigen
strijd die slechts het einde vindt in de eeuwige rust van
den dood .
Het beeld van den Aartsengel ginds hoog op den
toren leeft voor ons, zoowel als de herinnering aan den
kerkprelaat, ginds in de diepte aan den voet van de Rots,
waar de kleine kapel sluimert aan de smaragden zee ; er is
iets tot ons gekomen van dat visioen in de verschijuing
van den Aartsengel uit het Heilige Boek der Openbaring ;
wij hebben iets begrepen van dat symbool van geestelijke
wijsheid beheerschend het stoffelijk levee . En daar boven
in de A bdij, en in de Kloosterkerk, en in de weidsche
Ridderzalen, daar heeft iets gesproken van het grootsche
leven van voorheen ; en in de duistere kerkerholen, daar
heeft in sombere stilte het leed geklaagd . Al wat gisteren
dood was, leeft nu in schaduwbeelden op .
Wij gaan langs het nonnenschooltje en hooren de
kinderen ziug en, hooge kleine meisj esstemmen, zoo licht
en zoo vroolijk als een lied van merels, zoo jubelend als
bet licht van de zon .
Het torenhuisje op de schans staat open . De breede
gestalte der oude vrouw staat gebogen over haar poes, die
zij eten geeft ; zij is nu het sprekend beeld van ,Grootj e
Goedsloof", een oude herinnering uit een heel oud kinderboekj e .
Wij gaan naar binnen, twee lage trapj es naar beneden
en vragen of wij het huisje mogen zien . De vrouw vertelt
dat zij niet altijd in den toren heeft gewoond. Zij is op
den Mont Saint-Michel geboren, maar na haar huwelijk
naar het vaste land gegaan . Nu zij oud is geworden en
alleen overgebleven, is zij naar de Rots terug gekeerd .
,,C'est la m aison de ma grandmere," zegt zij met een
lief kozenden blik het kamertj a rondziend ; ,~a a plus que
deux cents ans," vervol gt zij op een eikenhouten kast
wijzend, die tegen den wand naast het torenvenster staat .
Naast de huisdeur is een open schouw met uitgebrande
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takkebosjes ; op den schoorsteenmantel staan verweerde
flesschen ; op het zwart berookte muurvlak boven de schouw
schittert een wit porseleinen plaat waarop met glanzend
blauwe letters staat
,,Vive Jezus !
Jive Marie!"

Een groote vierkante eikenhouten tafel, met een hoog rek voor huisraad en aardewerk beslaat geheel den achterwand van het kamertje, naast het deurtje van een slaapvertrekje .
De vrouw slaat met de hand op de tafel en zegt : jadis,
on faisait le pain la-dessus ; a pr4sent ce sont les boulangers, qui font les pains" .
Voor het venster staat een driepootige tafel met twee
stoelen ; tusschen de tafel en de kast een groote regenton,,
met een looden pij p, die van het dak komt .
,,C'est une belle eau qui tombe du ciel," zegt de vrouw
op de regenton wijzend ; en als wij ons verwonderen dat
zij dit water drinkt, lacht zij even met de wijsheid van
lange ondervinding, en zegt dat het hemelwater het beste
is om to gebruiken ; haar moeder, haar grootmoeder, ham
overgrootmoeder, en alle menschen, die gewoond hebben
op den Mont, dronken altijd het water van den regen .
Zij komt ous in haar oude huis hoe langer hoe ouder
voor ; het is alsof zij de eeuwen met het huffs heeft meegeleefd ; alsof zij zelf is de moeder, de grootmoeder en de
overgrootmoeder van wie zij spreekt .
Wij vragen hoe oud zij is . Zij geeft niet dadelij k antwoord alsof zij de jaren van al die eeuwen tellen moet .
Op het hooge door de zon verbrande voorhoofd onder het
geelgrijze haar plooit zich dieper de trek van peinzen en
de verbleekte blauwe oogen turen in het beknopte kamertje
langs ons heen, alsof zij zien naar de verte . Eindelijk zegt
zij, alsof zij het nu wel zeker weet, dat zij tachtig jaar is .
Het is duister om ons heen in het binnenhuisje ; er
is bijna Been licht dan van de bloemen voor het venster,
van de porseleinen plaat op de schouw en van een toef
zilvergroene uien aan een der balken van de zoldering ;
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zonnige dag.
De vrouw neemt een der stoelen op . ,C'est vieux aussii
ca", zegt zij ; „et c'est solide, c'est tout a fait solide en
bois de chene ; it n'y a pas meme de vers dedans !" Dan
zucht zij even en zegt : „tout est vieux dans cette vieille
maison ; la femme aussi est vieille !" en weer met then
stillen lath van het wel to weten voegt zij er bij : ,Que
voulez-vous ? it faut vieillir ou mourir ." Dan blijft zij in
gedachten zwijgen .
Jo suis heureuse de vivre," herneemt zij haar gedachtengang vervolgend ; ,c'est tout de meme bon d'etre ici . J'ai
mes fleurs a moi, ici dans ma tourelle" ; zij wijst op haar
geraniumstruiken en haar groote bloeiende anjers . ,J'aurai
mes fleurs jusqu' a la fin, et le moment supreme viendra
tout de meme !"
Het zijn haar laatste woorden . Het is ons laatste
oogenblik op den Mont .
„Le moment supreme viendra tout de meme !" de woorden
kli nken als een profetie.
Eeuwen geleden werd ginds op het kleine eiland in
de zee door de priesteressen geprofeteerd : ,Wat zijn moet
zal zijn !" Heden op den jongst dagenden dag klinkt van
de lippen eener tachtigj arige : „Le moment supreme viendra
tout de meme !" Is er iets nieuws onder de zon ?
Maar de oude vrouw heeft meer g ezegd . Dankbaar
erkennend het geluk van to leven, heeft zij een tweede
profetie uitgesproken, een schoone profetie van vertroosting
in de woorden : „J'aurai mes fleurs jusqu' a la fin!"

DE OPLEIDING DER EUROPEESCHE
BESTUURSAMBTENAREN VOOR INDIE
DOOR

Dr. E. B . KIELSTRA .

Door den tegenwoordigen Minister van Kolonien is
opnieuw - zijne voorgangers C r e m e r en van A s c h
v a n W ij c k deden het, echter zonder gevolg, ook reeds
de vraag aanhangig gemaakt hoe de opleiding der Europeesche ambtenaren, voor den burgerlijken dienst in Indie
bestemd, dient to worden geregeld .
De zaak is van hoog belang en verdient dus ook wel
eene bespreking in dit tijdschrift . Ret is toch zoo volkomen juist uitgedrukt door Prof . Mr. J. d e L out e r
„De waarde eener regeering wordt niet uitsluitend bepaald
door de deugdelijkheid harer beginselen en instellingen,
maar is niet minder of hankelij k van het verstandelij k en
zedelijk gehalte harer ambtenaren, m .a.w. van de org anen,
bestemd om ze in practijk to brengen . Inzonderheid voor
een koloniaal bestuur is het verkrijgen en behouden van
een goed ambtenaarspersoneel van overwegend gewicht . . .
Bekend is de meening van M a c a u 1 a y , die de keur der
natie niet to goed achtte voor het bestuur harer kolonien ." . . .
De regeering heeft dus in de eerste plaats tot plicht,
het mogelijke to doen om de opleiding harer aanstaande
ambtenaren deugdelijk to doen zijn, zoodat zij voldoende
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waarborgen bezit d at hun met gerustheid de werkzaamheden in de lag ere rangen van het bestuurspersoneel kunnen
worden toevertrouwd ; en in de tweede plaats, voortdurend
toezicht to houden op de wijze waarop die werkzaamheden
worden verricht, opdat voor de hoogere rangen slechts
worden aangewezen personen, die ijverig en bekwaam zijn
niet-alleen, maar die ook, uit zedelij k oogpunt beschouwd,
hoog staan ; die in alle opzichten een goed voorbeeld kunnen
zijn voor hunne omgeving en voor hunne ondergeschikten .
Zoo erg ens, dan is in ouze kolonien het kasianstelsel uit
den booze : het bekleeden van ambtenaarsrangen door minder waardigen is niet alleen onbillijk tegenover de meer
waardigen, maar wreekt zich in alle opzichten . Wij herinneren slechts aan het g evleugelde woord van den minister
F r a n s e n van d e P u t t e, in het comite-generaal van 18
April 1874 : „van de 10 malen, dat er onlusten zijn in ooze
Oost-Indische bezittingen, zijn 8 malen de ambtenaren door
onhandigheid de schuld . De geheele historie van Benkoelen was de schuld der ambtenaren ; maar de familien
der vermoorden wonen pier to lande, men kan dus zulke
taken niet in het publiek zeggen" .
Of de verhouding van tien tot acht joist was, wie
zal het uitmaken ? Maar wel staat het vast, dat het begrip
,,onhandigheid" hier eene zeer ruime beteekenis had ; men
kan er all e graden van ,onkruikbaarheid" onder begrij pen .
Inderdaad, vele zaken kan men ,niet in het publiek
zeggen" . Vooreerst niet, omdat men dan allicht aanleiding
geeft tot niet-bedoelde gevolgtrekkingen ; de ervaring leert,
dat er steeds lieden zij n die, zich geroepen achtende het
Indische ambtenaarskorps to verd edig en, in elke uiting van
twij fel aan het beleid, de onkreukbaarheid enz . van A of
B eene beleediging willen zien van het geheele korps . En
ten tweede, omdat men, hoezeer ook to goeder trouw overtuigd van de ongeschiktheid van A of B, de bewijzen daarvoor niet zoude kunnen overleggen en dus in den regel
zal moeten zwijgen . . . . of zich tot eenige algemeene aanduidingen moet bepalen, waardoor het algemeen belang
weinig gediend wordt .
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Maar wie langen tijd in Indie heeft rondgezien off
geregeld betrekkin gen met Indie onderhoudt, weet dat
de vele goeden niet to na gesproken
er ook landsdienaren zijn die, laat ons het zeer zacht uitdrukken, niet
uitmunten door hooge plichtsopvatting en door zeer hooge
beginselen van zedelijkheid . En dat kan ons niet verbazen
de omstandigheden leiden er toe, althans bij zwakke
naturen . De een is to lang aan zich-zelven overgelaten en
kon niet voldoende weerstand bieden aan de verleiding in
een of ander opzicht ; de ander heeft zijue krachten in de
lagere rangen verbruikt en ziet in een eindelijk bereikten
hoogeren rang slechts het middel om op gemakkelijke wijze
een hoog pensioen machtig to worden ; de derde . . . .
Het zou verkeerd zijn, op deze wijze voort to gaan,
omdat niet de indruk mag worden gevestigd dat van de
meerderheid, althans van eene nog al wat beteekenende
minderheid slechts kwaad kan worden gezegd . Dat is geenszins het geval ; velen zijn er aan to wijzen die steeds, ook
onder moeilijke omstandigheden, hun plicht doen, en meer
dan hun plicht ; die hart hebben voor het land en het
yolk, aan hunne zorgen toevertrouwd, die den Staat belangrijke diensten bewijzen .
Het is de taak der regeering, zoi'g to dragen dat het
aantal derzulken zooveel mogelijk toeneme ; dat tot hot
ambtenaarskorps slechts worden toegelaten personen, van
wie men kan verwachten dat zij ons gezag met eere zullen
vertegenwoordigen ; en dat nauwkeurig worde gewaakt tegen
bevordering, ja tegen handhaving van hen die dat niet
verdienen.
In de allereerste plaats moet dus alle aandacht worden
gewijd aan de goede opleiding der a .s. ambtenaren, weike,
de Minister erkent het ten voile, thans onvoldoende ge
waarborgd is. Behoudens enkele uitzonderingen wordt het
bewij s van goed afgelegd ,groot ambtenaarsexamen" uitgereikt aan jongelieden, die slechts twee jaren to voren de
Iloogere Burgerschool verlieten en inmiddels eenige kennis
van de z .g. Indologische vakken hebben opgedaan (geschiedenis, land- en volkenkunde, godsdienstige wetten, volks-
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Maleisch en Javaansch) . Al geschiedt dit laatste aan de
Ziniversiteit to Leiden,
het ontwikkelend studentenleven
leven zij niet mede ; daartoe is geen tij d. Evenmin voor
het bijwonen van onverplichte colleges, voor het lidmaatschap van dispuutgezelscbappen en dergelijke ; en het is
misschien wat sterk uitgedrukt, maar in werkelijkheid toch
niet onj uist : de heeren, die thans near Indie worden gezonden om daar als ambtenaar in dienst to treden, zijn
geen mannen, maar grootendeels nog oudere . . . . schooljongens . Het „student-zijn" bestond voor hen slechts in
naam ; het heeft er zeer weinig toe bijgedragen, hun karakter to vormen, hun blik to verruimen ; slag, om met menschen van allerlei soort om to gaan, hebben zij in den
studententijd niet aangeleerd .
Gelukkig hij, die in Indie in eene goede omgeving en
under flinke chefs komt ; ongelukkig degene, met wien dat
niet het geval is .
Doch ieder zal wel deze uitspraak des Ministers beamen : ,verandering is noodzakelijk", -- er moet aan de
vorming van den a.s . Indischen ambtenaar meer zorg worden
besteed dan tot nu toe geschiedde .
Sedert 1864 is de Regeering van de meening uitgegaan
dat jongelieden, die het eindexamen eener Hoogere burgerschool met vijfjarigen cursus of een daarmede gelijk to
stellen examen (eindexamen van een gymnasium enz .) hebben
afgelegd, voldoende alge-meen ontwikkeld zijn, om aan de
opleiding tot Indisch ambtenaar geen verdere v66rstudie to
doen voorafgaan . Deze meening is niet onjuist gebleken,
en wij gelooven niet dat iemand hoogere waarborgen verlangt voor algemeene ,kennis en beschaving" .
Integendeel, zou men haast kunnen zeggen . Meermalen
wordt immers de klacht gehoord dat ooze Hoogere burgerscholen aan overlading van studievakken lijden ; dat zij,
door to veel tijd aan wis- en natuurkundige, to weinig aan
'letterkundige vakken to besteden, to veel geworden zijn
voorbereidende scholen voor onze Technische hoogeschool, to
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weinig rekening houden met de behoeften, b .v. van onze a .s.
kooplieden ; dat de to verwerken leerstof to ruim is voor
een vijfjarigen cursus, met het gevolg dat in de hoogste
klassen het aantal lesuren to hoog moet worden opgevoerd
en voor eigen studie der leerlingen to weinig tijd overschiet . . . . Onze Hoogere burgerscholen, (die steeds het
overgroote deel der a.s. Indische ambtenaren hebben geleverd) zijn dus, willen wij toegeven, lang nog niet volmaakt ;
maar met dat al,
ook in haren tegenwoordigen toestand
leveren zij voor verdere, bijzondere studenn voldoend
materiaal. Vooral, wanneer de gelegenheid bestaat tot
schifting, om van de personen die Indisch ambtenaar willen
worden de meest geschikten to kiezen .
Sedert een paar jaar bestaat die gelegenheid door d&
instelling van het z .g. candidaat-ambtenaarschap .
De Regeering is daartoe gekomen door de omstandigheid dat, bij volkomen vrije studie, de student van middel
matigen aanleg nooit wist of hij zijn doel zoude kunnen
bereiken ; of niet al de tijd, aan de talen, instellingen enz ..
van onze Oost besteed, misschien voor hem een verloren
tijd zoude blijken .
Het gebeurde meermalen, dat in het ,groot ambtenaarsexamen" een aantal personen slaagden, terwijl er
slechts plaatsing was voor weinigen . De overig en konden
dan of weer een jaar studeeren, in de hoop een volgend
jaar een hooger rangnummer to behalen ; of, met hun
diploma in den zak, voor eigen rekening naar Indie gaan
en trachten char eene plaats aan den staatsruif to veroveren,
dan wel, dank zij hunne vergaarde kennis, een toekomst
to vinden bij eerie particuliere onderneming ; of de geheele.
,,Indische" studie opgeven en een anderen weg opgaan .
Het was grootelijks in het belang der personen dat zij
wisten, na goed volbrachte studie, ook op plaatsing to
kunnen rekenen . Vandaar de regeling, bovenbedoeld, die .
tevens voor 's lands dienst het groote voordeel aanbiedt dat
men de minder geschikten, de minst-ontwikkelden weert .
Althans onder normale omstandigheden . Wanneer er,
als in den laatsten tijd, onder het korps Indische ambtenaren
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een groot incompleet bestaat, moet uit den aard der zaak
een groot aantal plaatsen voor de candidaat-ambtenaren
worden opengesteld ; en wanneer dan het aantal van hen,
die zich voor zoodanige plaatsing aanmelden, niet groot is,
wordt het Joel gedeeltelijk gemist . Zoo werden onlangs
van de 43 jongelieden, die zich voor eene benoeming tot
candidaat-ambtenaar 'hebben aangemeld en zich aan het
vergelijkend examen hadden onderworpen, niet minder dan
34 benoemd ; eene verhouding, zeker zeer gun stilt voor de
candidaten !
Dat examen voor candidaat-ambtenaar schijnt ons eene
voortreffelijke instelling. Het heeft weinig van een schoolsch
examen ; maar de examinatoren ontdekken al spoedig, of
zij een letterknecht, een bekrompen schooljongen, dan wel
iemand van werkelijke ontwikkeling, van aanleg tot
opmerken ; of zij iemand van beschaafde vormen, dan wel
van het tegendeel voor zich hebben .
Zij ontdekken dat bij de gevoerde gesprekken, maar
ook bij de ingeleverde opstellen en vertalingen uit het
Fransch, Duitsch en Engelsch .
Wanneer b . v. van Lord Bacon gezegd wordt dat hij
,,up to middle age" niet getoond had een gemeen heer to
zijn,
dan bewijst de vertaling dier Engelsche woorden
door „tot aan de middeleeuwen" (in de opgaaf stond nag
dat de man in 1621 ontmaskerd werd !) dat de vertaler
niet nadenkt.
Evenzoo, wanneer van de Chineezen gezegd wordt dat
zij, het voorbeeld der Engelschen volgende, to Hongkong
groote zaken doen ; men zou daar nu moeilijk eene onderneming, eene maatschappij, eene bank kunnen aanwijzen
die niet naar verhouding veel ,capitaux chinois" bevat. Veel
,,Chineesche hoofdsteden" vertaalde er een . . . .
En om het drietal vol to maken, willen wij nu ook
nog eene vertaling uit het Duitsch vermelden . Er is sprake
van weelderig aangelegde tuinen met ,Schatten spendenden
Gange" ; een candidaat schreef : schatten verkwistende
gangen . . . .
Men verbaast zich wel een oogenblik, dat dergelijke
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er
waren, die niet de beteekenis kenden van toile d'araignie
en van toit !
bewij zen de aangehaalde voorbeelden niet
dat er onder de jongelieden zijn die onvoldoende nadenken,
die zich geen rekenschap geven van hetgeen zij schrijven,
die aan klanken blijven hangen en zich om den zin niet
bekommeren ?
Gelukkig bewijst een groot aantal der examinandi, dat
het onderwijs aan onze Hoogere burgerscholen in den regel
niet dergelijke vruchten afwerpt ; dat velen daar niet zijn
,,platgedrukt tusschen de boeken", hunne opmerkingsgave
niet verloren, meer gedaan hadden dan juist dagelijks
hunne lesjes to leeren.
Maar wat wij zeggen willen : naar ouze ondervinding
is het candidaat-ambtenaarsexamen eene bijzonder nuttige
instelling ; zoowel voor de jongelieden als voor den Staat .
En zij zal to nuttiger werken, naarmate de verhouding
tusschen aangemelden en gekozenen gunstiger is .
De jongelieden, tot candidaat-ambtenaar ben oemd, gaan
naar Leiden om daar, aan de Universiteit, to leeren wat zij
als ambtenaar in Indie behooren to weten, en, niet alleen
in wetenschappelijken zin, de ontwikkeling to verkrijgen
die hem ginds zoozeer to stade zal komen .
Volgens de tegenwoordige regeling is de normale tijd
van hun verblijf aldaar
wij zeiden het reeds boven
slechts twee jaren, en vrij algemeen wordt die tijd to kort
geacht . De Regeering stelt thans „een normalen termijn"
van drie jaren voor, en meent dat ,in een rationeel geregelde driejarige ambtenaarsstudie, voorafgegaan door met
vrucht genoten gymnasiaal of hooger burgerschool-onderwijs ongetwijfeld een voldoende grondslag is to vinden voor
de eischen aan benoembaarheid . . . . "
Ongetwijfeld ? Zeker zou de verlenging van den studiektijd met 66n jaar eene verbetering zijn ; maar nu de regeering, o. i. zeer terecht, de studie-vakken wil vermeerderen
met de rechtswetenschap voor zoover de Indisch a ambtenaar
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.,die behoort to kennen, blijft het gevaar bestaan dat de
jongelieden to veel in de boeken, to weinig om zich been
zien, Wij moeten, zooveel mogelijk, ambtena.ren hebben
die, gelijk de minister zegt ,wat hunne opleiding en ontwikkeling betreft aan zeer hooge eischen voldoen ." En dan
meenen wij, dat men dat desideratum eerst voldoende zal
naderen wanneer men een normalen studietijd van vier
jaren als regel stelt . Vooral, wanneer men, gelijk in de
laatste jaren geschiedde, zoowel de kennis van het Maleisch
Als van het Javaausch blijft vorderen en het program van
'het onderwijs nog aanvult met staathuishoudkunde, een
vak waarvan waarlijk de a . s. ambtenaar wel wat meer
mag weten dan hem op de Hoogere Burgerschool werd
bij gebracht .
Het program van het onderwijs komt straks nader ter
sprake ; vooraf willen wij eene bedenking bespreken, welke
allicht tegen uitbreiding van den studietijd rijzen zal .
Ziet, zoo hooren wij zeggen : waarom verkiezen ver,scheiden jongelui thans de studie voor Indisch ambtenaar ?
Qmdat zij dan het snelst -- nu reeds na twee jaren!
eene positie in de maatschappij veroverd hebben . Officieren,
. alien
juristen, theologen, ingenieurs, literatoren, arisen
hebben langer studie noodig ; alleen de Indische ambtenaar
- is eerder ,klaar" . Verleng nu den studietijd, dan vervalt,
geheel of ten deele, de voorkeur, aan de ambtenaarsloopbaan gegeven ; dan melden zich veel minder liefhebbers
aan, en . . . . wij hebben in Indie ambtenaren noodig !
Wij antwoorden : wat wij noodig hebben zijn mannen,
die niet-alleen de volstrekt noodige kennis hebben vergaard, maar wier oordeel tevens is gerijpt, wier karakter
voldoende is gevormd, die aldus goede ambtenaren beloven
to worden. En men behoeft niet to vreezen dat de candidaten zich niet in voldoenden getale zullen aanmelden,
wanneer men hen slechts tegemoet komt in de kosten der
(langere) studie. Hoe heeft men sinds ongeveer veertig
jaren to Breda, aan de Koninklijke militaire Academie
gedaan ? De rang en der cadets voor Indie bleven slecht
bezet, totdat men den regel van gratis-opleiding voor Indie
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invoerde, met het gevolg dat men daarna nooit meer over
den toeloop to klagen had . leder officier, thans voor Indie
door Breda ,afgeleverd", kost ongeveer f 4000, aan opleiding ; waarom zou een ambtenaar n iets mogen kosten ?
Men, n eme de proef met stucliebeurzen. Wanneer de
Minister van Kolonien, het volgende jaar aspiranten voor
candidaat-ambtenaar oproepende, daarbij kan mededeelen
dat de candidaat-ambtenaar, die ij verig is en van goed gedrag, gedurende vier jaren eene toelage zal ontvangen van
b. v . f 600 .
's jaars, dan zullen er zich
wij twijfelen
er geen oogenblik aan -- meer liefhebbers aan het examen
onderwerpen dan 43, zooals in 1906 . Het eerste gevolg is
dat, tengevolge van de ruimere keuze, het gehalte der
candidaat-ambtenaren, dus in de toekomst dat der ambtenaren, zal rij zen ; het tweede, dat voor bovenbedoelde bedenking geen plaats meer is,
het derde dat wij in Indie
zullen beschikken over degelijk onderlegd personeel .
Dit alles is waarlijk wel het geldelijk offer waard, dat
door het stelsel der studiebeurzen zoude worden gevorderd .
Wanneer er in de toekomst gemiddeld 25 ambtenaren noodig
zijn, zou dat stelsel eene jaarlijksche uitgaaf van f 60 .000
vorderen ; doch is dit to veel, wanneer het om het verkrijgen van waarlijk goede ambtenaren to doers is? En is
toch eigenlijk, tegenover de vele millioenen, welke de
ambtenaren thans aan bezoldigingen, verlofstractementen,
reiskosten, pensioenen kosten, het bedrag van f 60 .000 niet
van geringe waarde ?
Wij meenen dan to moeten aandringen op een normalen studietijd van vier jaren, en komen thans tot de
vraag, in welke vakken onderwijs dient to worden gegeven .
Dat zijn, naar de vrij algemeen gevolgde opvatting : geschiedenis van Nederlandsch-Indie, land- en volkenkunde van
Indie, de islam in zijne beteekenis voor Indie, de staatsinstellingen van Indie, de hoofdtrekken van hedendaagsch
recht, Ned.-Indisch strafrecht en strafvordering, de Maleische
en de Javaansche taal ; wij zouden daarbij willen voegen
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de staathuishoudkunde, gelijk die gevorderd wordt van den
candidaat in de rechten .
Over elk dier vakken thans een kort woord .
De ambtenaar, geroepen om over eene landstreek gezag
uit to oefeneit, dient bekend to zijn met de wijze waaxop
ons gezag zich daar heeft ontwikkeld . Uit de moeilijkheden,
die vroeger zijn voorgekomen ; uit de hetzij goede, hetzij
verkeerde maatregelen welke zijn voorgangers hebben getroffen, zal hij lessen kunnen putten .
Deze bij zondere studie der geschiedenis van elke landstreek kan natuurlij k eerst ter hand worden genomen bij
plaatsing in die landstreek zelve . Maar voor die studie
moeten aan de Academie goede grondslagen worden gelegd .
.Het is daartoe voldoende, dat een algemeen overzicht wordt
verkregen van den loop der zaken onder bet beheer der
O. I . Compagnie,
maar voor then onder bet beheer van
den Nederlandschen Staat dient reeds meer in bijzonderheden to worden getreden . Ben ambtenaar, b .v. op Madura
aankomende, moet reeds weten hoe de verhoudingen in den
loop der 19e eeuw zijn gewijzigd ; hoe daar aan bet wanbestuur van Sultans en Panembahans langs vredelievenden
weg eeu einde is gemaakt . Men zou zelfs met recht kunnenn
zeggen, dat eene voldoende kennis van de Indische geschiedenis bij den Indischen ambtenaar behoort tot de
eischen eener ,beschaafde opvoeding" ; bet is Loch to dwaas,
dat hij nooit van ooze expedities naar Boni en Bali, van
den Java-oorlog, of van den Padri-oorlog zoude hebben
gehoord, of niet zoude weten welke rollen in bet Indisch
Bestuur door van der Capellen, du Bus, van den
B o s c h, Baud enz . zijn gespeeld . Het is ons op een
examen overkomen dat op de vraag, door wien D a e n d e l s
als Gouverneur-Generaal werd opgevolgd, geantwoord werd
door Pruys van der Hoeven, en deze door Otto van
R e e s . . . . Men zal moeten toestemmen dat een ambtenaar,
iets dergelijks bewerende, zich bij zonder belachelij k maken zou .
Wordt nu de studie der Indische geschiedenis als
quantite neg ligeable behandeld, dan kan men er ook vrij
zeker van zijn dat de latere, gedetailleerde studie der ge-
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wezenlijk nadeel van 's lands dienst .
De Minister van Kolonien wenscht de geschiedenis van
Indie slechts in eon studiej aar, het eerste, to doen behandelen . Wij zijn overtuigd dat de jongelieden, pas van
do Hoogere burgerschool gekomen en in hunne gedachten
naar een tot dusver hun vrij onbekend werelddeel verplaatst,
aan zoodanige studie niet veel zouden hebben . Zij zouden
een zeker aantal bladzijden min of meer van buiten kunnen
leeren, maar geen behoorlijk inzicht krijgen in den loop
en in het verband der gebeurtenissen ; van de studie der geschiedenis zou gees opvoedende kracht uitgaan . Een studietijd van twee jaren schijnt ons het minimum, en bij een
,op vier jaren berekenden cursus is daartegen geen bezwaar .
Dat de ambtenaar, in Indie aankomende, behoorlijk
lop de hoogte moet zijn van de land- en volkenkunde van
ooze archipel, behoeft geen betoog . Natuurlijk al weer
niet in alle mogelijke bijzonderheden, maar zdd, dat voor
verdere, plaatselijke studie een stevige grondslag is gelegd
en de lust tot die verdere studie is opgewekt .
De Indische ambtenaar heeft voortdurend rekening to
houden met de godsdienstige opvattingen van de overgroote meerderheid van Indie's bewoners . Kennis van den
islam en zijne beteekenis van Indie is dus, om met Minister
F o c k to spreken, „voor den bestuursambtenaar onmisbaar
to achten" .
Dat deze bekend moet zijn met de Indische staatsinstellingen, ligt in den aard der zaak .
Met den minister v a n D e d e m en den minister F o c k
zijn wij het volkomen eens, dat de aanstaande bestuursambtenaar het Nederlandsch-Indisch gecodificeerd strafrecht
en strafprocesrecht degelijk behoort to bestudeeren . Het is nu
eenmaal zoo, en het kan ook niet anders : menig ambtenaar
treedt op als hulpofficier van justitie ; als leider van het voorloopig onderzoek in alle inlandsche strafzaken ; als rechter in
de meeste inlandsche overtredingszaken ; op de Buitenbezittingen als voorzitter van de inlandsche rechtbank, die ook de
zwaarste misdrijven straft. ,Dat vele bestuurambtenaren
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de vervulling dier fuuctien to kort schieten, staat vast . ."
Het mag wel verwondering wekken dat men, dit alles
toch wetende, bij de tijdelijke regeling van 1902 dit studievak heeft laten vervallen .
De voorstellen, thans gedaan, komen ons zeer rationeel
voor : den candidaat-ambtenaren zal eerst college worden
gegeven over de ,hoofdtrekken van hedendaagsch recht"
eene algemeene orienteering op het gebied des rechts, zoodat zij Been vreemdeling ziju in de terminologie van het
recht, en de kennis verzamelen die eigenlij k ieder on twikkeld staatsburger, maar zeker de administratieve ambtenaar
op dit gebied behoort to bezitten . Later volgt dan de
studie van het Nederlandsch-Indisch strafrecht en de strafvordering.
Wat de inlandsche talen betreft,
daaromtrent is
reeds meermalen van richting veranderd . Er is een tijd
geweest dat de aanstaande ambtenaren, om een hoog rangcijfer en dus meer kans op plaatsing to verkrijgen, examen
deden in vijf talen : Maleisch, Javaansch, Soendaneesch,
Makassaarsch, Madureesch of Bataksch . . . Terecht begreep
men daardoor ten slotte geen betere ambtenaren to krijgen ;
en

terwijl to voren alleen het Maleisch of het Javaansch

verplicht was, werd in 1893 bepaald dat in die beide talen,
en geen andere, examen zoude worden afgelegd. Daarvoor
waren goede redenen . Het Maleisch wordt beschouwd als
de lingua franca van den Indischen Archipel ; op vele buitenbezittingen wordt niet anders gesproken, en ook op
Java is het de omgangstaal met inlandsche hoofden en
vreemde oosterlingen. Javaansch wordt, zegt de Minister,
door drie vijfden der inlandsche bevolking op Java gesproken, en het aanleeren der beide andere volkstalen, Soendaneesch en Madureesch, wordt door kennis van het Javaansch .
aanmerkelijk vergemakkelijkt . Doch de Minister had hierbij
kunnen voegen, dat op de Buitenbezittingen zich, door afstamming of emigratie, tal van Javanen ophouden en dat
naar alle waarschijnlijkheid hun aantal gaandeweg belangrijk vermeerdert . En, men lette er wel op dat, ook vol-
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gens den Minister ,mettertijd de nu bestaande vrij scherpe
afscheiding tusschen beide deelen" (Java en Buitenbezittingen) misschien,,geheel vervallen zal ." Trouwens, die „scherpe
afscheiding" is slechts betrekkelij k, en de Regeering week
er steeds van of wanneer naar hare meening 's lands belang dat vorderde . Men zag b.v. indertijd een assistentresident van Java achtereenvolgens resident op Borneo,
resident van ICedoe en gouverneur van Celebes worden ;
een resident van Batavia gouverneur van Sumatra's Westkust .
Naar onze meening zou het een stap achteruit zijn,
wanneer men den sedert 1893 geldenden eisch van Maleisch
en Javaansch ; een eisch die zelfs in 1902 bij het slechts
tweejarig studieprogram werd gehandhaafd ; thans prijs gaf.
De meening van den Minister, dat men moet vorderen of
Maleisch, of Javaansch (dit laatste met een beetje „laagmaleisch") is o . i . verwerpelijk . De ondervinding heeft
doers zien dat de eisch : Maleisch en Javaansch, niet to
zwaar is ; en dan heeft zijne handhaving groot voordeel,
omdat daarmede de bruikbaarheid van den ambtenaar voor
verschillende betrekkingen, overeenkomstig zijn aanleg en
karakter, belangrijk wordt verhoogd .
Wij noemden eindelijk de staathuishoudkunde als o . i.
noodzakelijk vak van onderwijs (en examen) voor de a .s.
ambtenaren in Indie . Zij is, volgens den Minister van
Kolonien „geschikt om den blik op maatschappelijke verschijnselen to scherpen", en een Indisch ambtenaar, die
zooveel kan bijdragen tot bevordering van de volkswelvaart,
mag ook in ondergeschikte betrekkingen niet to kort
schieten in de kennis van veel wat met die volkswelvaart
verband houdt . De Minister noemt, als voorbeelden, cooperatie, grondbezit, belastingen . Wij gelooven dat de gebrekkige kennis der Indische ambtenaren van de leer der staathuishoudkunde thans dikwij is veel kwaad sticht ; wij denken
hierbij o .a. aan de „Indische fiscaliteit", aan de tegenwerking
welke particuliere oudernemingen dikwijls ondervinden, aan
de zoolang mogelijk volgehouden verpachting van belastingen, aan de heffing van landrente en bedrijfsbelasting „bij
admodiatie" . . .

Bij een normalen studietijd van vier jaren, is het program, in bovenstaande regelen aangegeven, zeker niet overdreven . Het is zwaarder dan dat van den tegenwoordigen
twee-jarigen studietijd door de toevoeging van de rechtsstudie en van de econ omie ; het is zwaarder dan dat, door
Minister F o c k ontworpen en op een drie-jarigen studietijd
berekend, door de toevoeging van een der beide inlandsche
talen en van de economie . Maar het heeft, in verband met
then vierjarigen studietijd, het voordeel dat de Staat ambtenaren krijgt die weten hetgeen zij, in dienst tredende,
behooren to weten ; en ook, dat eene rationeele verdeeling
der leerstof over twee examens mogelijk is .
Zooals wij reeds opmerkten,
eene studie van eon
jaar
en flog wel van het eerste jaar
van de Indische
geschiedenis is, wil zij jets beteekenen, beslist onvoldoende .
En wij zouden dus in overweging geven, het examen to
splitsen in twee deelen, onder normale omstandigheden
telkens na twee jaren of to leggen
I. Geschiedenis, Land- en Volkenkunde, Staatsinstellingen, Staathuishoudkunde, hoofdtrekken van hedendaagsch recht ;
II. Maleisch, Javaansch, de Islam, strafrecht en strafvordering.
De Regeering wenscht het drie jarig studietijdvak to
doen volg en door een ,practischen leertij d" in Indie . De
geexamineerden zouden gedurende een jaar „worden toegevoegd aan controleurs bij het Binnenlandsch Bestuur, die
uithoofde van hunne persoonlijkheid, bekwaamheid en
ervaring voor leider geschikt worden geacht . . . of op zoodanige andere wijze worden tewerkgesteld als naar het
oordeel van den Gouverneur-Generaal aan hunne practische
vorming voor den bestuursdienst dienstig kan zijn . Na
afloop zal de controleur-leider of wie anders daartoe aangewezen wordt, een gemotiveerd schriftelijk rapport moeten
uitbrengen. over de geschiktheid van den jongen ambtenaar
voor den bestuursdienst ."
Dit alles schijnt ons goed bedoeld, maar in de praktijk
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onuitvoerbaar. De wezenlijke waarde van een ambtenaar
komt vooral uit in moeilijke omstandigheden ; zal men nu.
den ,leider" of de „leiders" -- want er zullen verscheidenen
noodig zijn --- juist plaatsen in streken waar opstanden .
gevreesd worden, hongersnood of ziekte dreigt ? Zal men
genoeg „leiders" kunnen vinden die zich jaarlijks daarvoor
beschikbaar stellen en aan wie men met vol vertrouwen,
de „leiding" kan geven ? Zullen eindelijk de omstandigheden niet sterker zijn dan de wil, zoodat men eene vacature liever vervult door plaatsing van een jong ambtenaar,
dan dezen onder de bedoelde „leiding" zonder werkelijk
emplooi to laten ?
0. i. is het zeer wenschelij k dat jeugdige ambtenaren
komen to dienen onder vertrouwde flinke chefs ; maar wane eer men een chef niet ,vertrouwt" of „flink" acht, behoort hij in 't geheel niet in den Indischen dienst ! 0 verigens,
na eene zoo zorgvuldig mogelijke opleiding zal men wel
altijd de practische vorming der bestunrsambtenaren in
hoofdzaak aan henzelven dienen over to laten . En . . . niet
in korten tijd kan van een nog jeugdig ambtenaar gezegd
worden of hij op den duur mee- of tegenvallen zal .
Wij geven dus de voorkeur aan eene vier-j arige studie,
en daarna opneming in het ambtenaar,
skorps, zonder de
practische schoolmeesterij van daartoe misschien tern
onrechte !
aangewezen controleurs .
Tot dusver bespraken wij de opleiding der a .s. Indische
ambtenaren in Nederland, en lieten wij de to kwader ure
(in 1867) opgerichte en sedert -- wij zouden bijna zeggen
bij ongeluk, want alleen het feit der aftreding van het
in stand
ministerie in 1901 voorkwam hare opheffing
gehouden ,Afdeeling B van het gymnasium Willem III",
buiten beschouwing .
Aan deze inrichting kan eveneens alles worden aangeleerd wat voor het ,groot ambtenaarsexamen" noodig is,
en het is de bedoeling van de tegenwoordige regeering
haar to handhaven . Is dit goed gezien ?
door de Indische Reg eering : vroeg er
Vrij algemeen
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door den Gouverneur-Generaal v a n d e r W ij c k, thane
door den Gouverneur-Generaal v a n H e u t s z ; door een
bevoegd beoordeelaar als Prof. Dr . C . S n o u c k H u r g r o n j e ;
door alle groote bladen hier to lande
wordt deze vraag
ontkennend beantwoord .
Wij verheugen ons daarin, nu wij indertijd (Juli 1902)
in dit tijdschrift reeds de noodzakelijkheid bepleitten, een
gansch anderen weg to volgen .
Niemand verlangt, en het zou geheel in strijd zijn met
de, gelukkig, steeds door ons bestuur gevolgde beginselen,
een Europeaan op grond van zijne geboorteplaats of afstamming van 's lands dienst in Indie uit to sluiten . Maar
ontkend mag het, dunkt ons, niet langer worden dat er
wel eenig nadeel aan verbonden is, dat de mannen, bij
uitstek geroepen om het Nederlandsch gezag to vertegenwoordigen, Nederland slechts van de kaart en uit de boeken
hebben leeren kennen ; dat voor voldoende assimilatie van
Europeesche begrippen eenige jaren verblijf in het moederland wel een minimum-eisch is . Er zou zeer weinig tegen
zijn, andere ambtenaren
in genieurs, juristen, predikanten
enz .
geheel in Indie op to leiden, maar d ht geschiedt niet ;
alleen voor de loopbaan, die daartoe het laatst in aanmerking zou moeten komen, kan men zich geheel in Indie
zeif bekwamen ! Onder de Europeesche jongelieden in Indie
zijn er die „op de grenzen der inlandsche maatschappij
hebben geleefd", en dienteng evolge ,veeleer van den geest
van deze dan van then der Europeesche zijn doordrongen" .
Er is alzoo bij dezen onvoldoende waarborg, dat zij in
waarheid steeds zullen zijn vertegenwoordigers van het
Europeesch gezag over de inlandsche maatschappij .
Wij meenen derhalve nog steeds, dat het niet wenschelijk is, voor de in Indie geboren en opgevoede Europeesche jongelieden juist den toegang tot den administratieven dienst het gemakkelijkst to maken, en dat men beter
doet, hun voor elke verdere studie de gelegenheid to bieden .
Eigen universiteiten of hoogescholen zouden, wegens het
betrekkelijk gering aantal studenten, voor Indie to kostbaar
zijn . . . . men stelle dus, door geldelijke toelagen, de geO. E . VI 11
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19 4 ---legenheid open voor de bedoelde jongelieden, die de vij fj arige Hoogere burgerschool in Indie hebben doorloopen,
in het moederland hunne studies to vervolgen in de door
hen gewenschte, met hun aanleg strookende richting . Er
is geen reden om hen van de bestuursloopbaan uit to
sluiten, maar nog minder om op het kiezen daarvan eene
premie to stellen . In de plaats van de kosten der afdeeling
B zouden dan komen de studiebeurzen, die ten slotte, gelijk
wij vroeger aantoonden, het Indisch budget niet to veel
zouden bezwaren, maar een weldaad zouden zijn voor de
Indische maatschappij.
zoo schreven wij en herhalen wij
„Ooze regeering"
hier
„stelle zich niet langer de vraag, hoe zij het
eenigen Europeeschen jongelingen in Indie mog elij k moet
maken, (in Indie-zelf) den rang van aspirant-controleur bij
het Binnenlandsch Bestuur to bereiken ; maar wel dez*,
hoe zij het best het hooger onderwij s in el ke gewenschte
richting, van Europeanen en niet-Europeanen, bevordert.
Het is geen bij zonder staatsbelang dat enkele Europeanen
in Indie administratief ambtenaar worden, maar wel dat
alle ontwikkelde Indische jongelieden zich kunnen bekwamen in de studie hunner keuze ."
Wij moeten nog enkele woorden wij den aan "de o . i.
zwakke argumenten, waarmede de Minister van Kolonien
zijn denkbeeld tot handhaving der afdeeling B verdedigt .
De Minister ,miskent geenszins het hoofdargument der
voorstan tiers van hare opheffing, n .l . dat de Europeesche
bestuursambtenaar als vertegenwoordiger van het Nederlandsch gezag, als drager der Westersche beschavin g,
Nederland, het Westen, uit eigen aanschouwing behoort
to kennen en van de daar heerschende begrippen van recht
en moraliteit behoort doordrongen to zijn ."
De zaak zou, dunkt ons, met deze beschouwing beslist
moeten zijn . 's Lands belang gaat boven particuliere belangen, en wie de afdeeling B wil behouden moet aantoonen dat bedoeld „hoofdargument" Been of weinig waarde
heeft . Bat doet de Minister niet ; hij_ wijst er slechts op
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,,dat de toestanden in Indie in den loop des tijds in vele
opzichten veranderd zijn,"
wat o . i. juist een reden is
om aan de Europeesche ambtenaren hooger eischen to stellen
dan voorheen ; dat „ook in Indie opvoeding en onderwijs
den invloed van hoogere eischen hebben ondergaan,"
wat hier weinig ter zake doet en veeleer een reden is om
niet-alleen voor de a .s. bestuursambtenaren, maar ook voor
Rndere categorieen
a.s. ingenieurs, artsen enz .
op de
eene of andere wij ze to zorgen ; en dat de afdeeling B nu
reeds sinds 40 jaar bestaat . Maar in 1867 was de verbinding
met het moederland, door zeilschepen om de Kaap de
Goede Hoop, vergelijkenderwijs zeer gebrekkig ; de reis
duurde lang en was gevaarlijker . Nu wordt de geheele
reis binnen vier weken volbracht,
nu ziet niemand daartegen meer op! Het argument, het bestaande to behouden
-omdat het nu eenmaal bestaat, en daarom iets beters tegen
to houden, schijnt ons inderdaad al to zwak .
Het behoud der afdeeling B wordt verder verdedigd
met de opmerking, dat zij den in Indie verblijf houdenden
Europeaan het eenige middel biedt om in het eigen land
hun zonen toegang to verschaffen tot het bestuur . . . . Wij
herhalen : 's Lands belang gaat v55r, en ook de persoonlij ke belangen worden niet gebaat wanneer men jongelieden, die zich misschien veel meer aangetrokken zouden
g evoelen tot eene andere loopbaan, lokt, juist de voor
hen minstgeschikte to betreden .
Wegens de gedwongen scheiding van ouders en kind e+
ren ziet de Minister in het beurzenstelsel geen afdoende
compensatie . Maar jongelieden die het eindexamen der
Hoogere burgerschool hebben afgelegd, zijn geen kinderen
meer ; zij moeten nu reeds, twee jaar later, geheel zelfstandig
kunn en optreden ; is het dan in 's lands belang dat zij
steeds bij moeders pappot blijven ? Wanneer er geen geldelijke bezwaren bestaan, ziet thans niemand meer tegen de
„scheiding" op, -- tenzij verweekelijkte naturen, die in het
korps ambtenaren van het Binnenlandsch Bestuur allerminst op hun plaats zijn .
„Het verleenen van (studiebeurzen) is bovendien in
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andere opzichten bedenkelijk to achten", zoo vernemen wij,,
maar de toelichting blijft achterwege . Wij meenen dat er
alles voor to zeggen is, mits men evengoed studiebeurzen
geve aan a .s . ingenieurs, artsen enz . als aan a .s. ambtenaren . Zooals wij reeds opmerkten, het bezwaar uit financieel oogpunt kan niet overweg end geacht worden : er zijn per
jaar 35 a 40 jongelieden die in Indie het eindexamen H .B.S.
afleggen, en lang niet alien zijn tot voortzetting hunner studie
genegen . Laten er jaarlijks een 20-tal zijn, die, behalve
gratis overtocht naar het moederland, dezelfde toelage ontvangen als wij voor de Indologische studenten reeds voorstelde_n . . . . Men make zelf de rekening op, eu bedenke dat
on s Indisch budget ca. 160 millioen g ulden 's j cars beloopt !
De Minister van Kolonien zegt voorts, dat ,zelfs wanneer eenmaal benoembaarheid voor den bestuursdienst" . . .
,,verbonden mocht worden aan eene opleiding die alleen in
Europa to verkrijgen is, afdeeling B Loch nog, zij het niet
geheel in hare tegenwoordige strekking, zal moeten worden
gehandhaafd, want in Indie zelf mag de g elegenheid om
indologisch onderwijs to verkrijgen niet ontbreken, en zij
zal trouwens ook noodig blijven in verband met de eischen,
die to stellen ziju voor onderscheiden andere betrekkingen" .
De beteekenis dezer zinsnede schijnt wat raadselachtig ;
indien wij haar goed begrijpen, zou zij deze moeten zijn
als de afdeeling B vervalt voor de opleiding van Europeesche, zult gij haar toch noodig moeten behouden voor de
hoogere opleiding van inlandsche ambtenaren . Is die opvatting juist, dan kunnen wij er geheel mee instemmen
wij meenen dat de hoogste inlandsche bestuursambtenaren
uitstekend to Batavia zouden kunnen warden opgeleid .
Maar niet de Europeesche, en daarover moet nu worden
beslist .
,,Naarmate het Europeesch element in de opvoeding
en het maatschappelijk leven voor den Indischen jongeling
krachtiger is, verflauwt het verschil tusschen den in Indie
en den in Nederland opgeleiden ambtenaar," meent de
Minister . Wij beweren echter, dat de betere opvoeding in
Indie het Bemis aan persoonlij ke aanschouwing niet ver-
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goeden Stan ; dat men van ,verflauwing der grenzen" in
het algemeen moeilijk kan spreken . Wij hebben, een 40 jaar
geleden, wel jongelieden in Indie gekend die in geen enkel
opzicht voor hunne Hollandsche tijdgenooten onderdeden,
uitmuntende ambtenaren zijn geworden en met eere hooge
rangen hebben bekleed ; maar wij gelooven niet dat dergelijke ,jongelieden er thans in veel grooter verhouding gevonden worden .
Het laatste argument van den Minister is, dat ook in
Indie het candidaat-ambtenaarschap zal worden ingevoerd,
wat „de g elegenheid zal geven om ondeugdelij ke elementen
to weren ." Wij meenen dat de Minister zich hier aan eene
illusie overgeeft . Wij achten, gelijk wij reeds zeiden, de
instelling van het candidaat-ambtenaarschap, ook op grond
onzer ervaring, een uitmuntenden maatregel ; maar men verwachte er niet meer van dan het geven kan . Wanneer er
Lien plaatsen beschikbaar zijn en er melden zich slechts elf
-of twaalf lief hebbers aan, dan kan men een of twee der
minst ,deu gdelij k" g eachte elementen weren, maar ook
niet meer ; het peil der aanstaande ambtenaren zal eerst
belangrijk worden verhoogd wanneer men nit een ruim
aantal sollicitanten to kiezen heeft . Zelfs in Nederland
komt than s immers de bedoeling niet geheel tot haar recht ?
Daar is, ten slotte, nog iets waarop dient gelet . Er is
alle gevaar, dat men de in Indie opg eleide ambtenaren zal
beschouwen als van mindere soort dan die, welke de t7niversiteit to Leiden bezochten . Men heeft in Indie over 't
geheel minder keuze van leerkrachten, en zoo is het b .v.
wel gebeurd, dat men het onderwijs in de geschiedenis
opdroeg aan iemand die in 't bijzonder van dat vak om
zoo to zeggen niets moist ; zoo is men wel gedwongen,
wanneer een der leeraren wegens ziekte naar Europa vertrekt, zijn onderwijs op to dragen aan een ambtenaar, die
weinig bijzondere studie van het vak nog maakte . . . .
En men ziet het n u ook, in de plannen der regeering .
Voor de rechtsstudie der a .s. ambtenaren aan de Leidsche
Hoogeschool zal „een nieuwe leerkracht" noodig zijn ; voor
-die to Batavia zal ,vermoedelijk" wel kunnen worden vol-

198
staan met „de opdracht (van het onderwijs) tegen genot
van een toelage aan een of meer to Batavia bescheiden
rechtskundige ambtenaren," die
voegen wij er bij
tegen den tijd dat zij geacht kunnen worden goed onderwijs
to geven vermoedelijk al weder vervangen zijn .
De Minister zelf schijnt trouwens, zooals uit enkele
uitdrukkingen zijner toelichting blijkt, de to Batavia opgeleide ambtenaren lager to schatten dan hunne Leidsche
collega's. Bedenk, zegt hij, dat zooal de aflegging van het
groot ambtenaarsexamen den toegang opent tot den geb eelen ,administratieven dienst," er onderseheid is tusschen
den eigenlijk gezegden bestuursdienst en de bureau- en
andere buiten het eigenlijk civiel bestuur gelegen betrek
kingen ; „met het oog op die tweeledige ben oembaarheid,
aan het examen verbonden, is er ook geen noodzakelijkheid
voor de bij vorige ontwerp-regelingen ter wille van den
bestuursdienst voorgestelde . . . . opheffing van de in Indie
bestaande gelegenheid tot voorbereiding tot het bedoelde ,
examen" . . . .
Wat is daarin anders to lezen dan dit : inderdaad zijn
de oud-leerlingen der Bataviasche school over 't algemeen
minder geschikt als bestuurder, maar ze zijn nog wel to gebruiken op de bureaux ?
Doch . . . behalve voor de ,bestuurs"-betrekkingen wordt
het diploma van het groot ambtenaarsexamen allMn vereischt voor de betrekking van referendaris, met uitzondering
van die voor de comptabiliteit, en voor die van secretaris
bij de departementen van algemeen burgerlijk bestuur, bij
de algemeene secretarie en bij den Raad van Indie . Wij
laten nu daar, dat voor deze functien 66k doctoren in de .
rechts- of staatswetenschap in aanmerking komen .
Hoofdcommiezen, commiezen, klerken hebben bedoeld
diploma niet noodig ; en voor referendaris of secretaris behoeft men zeker zeer ontwikkelde mannen . Het is waar :
voor niet alien zou de Indologische opleiding de meest
gewenschte zijn misschien, en terecht stelt men de betrek
king 66k open voor juristen ; doch wanneer men n agaat
dat men, in bedoelde functies, het best zal gedien d worden_
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leerden dan. alleen uit de paperassen, dan zal men begrijpen, dat er veel vcdr is, in den regel de referendarissen
en secretarissen to kiezen uit de ambtenaren van binnenlandsch bestuur. Wat blijft er dan over van 's Ministers
argument
Onze slotsom is dus, dat de a.s. Indische ambtenaar
gedurende vier jaren in Nederland moet worden opgeleid,
en dat men moet zorgen voor die opleiding de ,deugdelijke elementen" in voldoend aantal to verkrij g en door
daaraan studiebeurzen to verbinden . Voorts, dat men op
andere, o . i. veel betere wijze moet zorgen voor de toekomst
der jongelieden in Indie die, na de H . B . S. to hebben
doorloopen, hunne studien, in welke richting ook, wenschen
voort to ze tten en daartoe slechts de gelegenheid in het
moederland vinden .
Wij hebben thans nog het een en ander in het midden
to brengen over de door den Minister van Kolonien gewenschte ,bestuursacademie", welke bestemd zal zijn om
aan de reeds eenige jaren gediend hebbende ambtenaren
eene hoogere vorming to schenken, en hen aldus meer geschikt to mnaken voor het bekleeden der hoogere rangen
in den Indischen dienst .

De klacht, dat er men thans ,,in de rangen der ambtenaren van het binnenlandsch bestuur", naast een aantal
uitmuntenden en bruikbaren, ook

,aantreft personen, in

het geheel niet geschikt voor hun taak, zoowel wat aangaat
karakter, intellect als physiek, waardoor de keus voor
moeilijke afdeelingen of voor min of meer zelfstandige
plaatsing gering is ;" of, anders geformuleerd, dat ,,bekwame, voor hun werk berekende en met liefde bezielde
ambtenaren in de tegenwoordige rangen van het binnenlandsch bestuur niet dan zeer dun gezaaid zijn," gaf de
regeering aanleiding to overwegen wat to doers zou zijn
om, vooral voor de bezetting van de hoogere rangen, het
gehalte der ambtenaren to verbeteren . De Minister I d e n-b u r g, blijkbaar lettende op de uitkomsten van de hoogere

--- 200
krijgsschool voor officieren, dacht aan eene hoogere bestuursschool voor ambtenaren, en zijne opvolger heeft dat
denkbeeld verder uitgewerkt .
Volkomen stemmen wij met dezen gedachtengang in
Nederlandsch-Indie neemt meer en meer aan het wereldverkeer deel ; de economische toestand vordert in vele
streken bijzondere zorg en leidin g ; drang naar hooger ontwikkeling breekt zich baan in de inlandsche maatschappij,
daarom is voor de vervulling van belangrijke, vooral
van de hoogere, bestuursbetrekkingen eene breedere ontwikkeling wenschelij k dan met de aanvankelij ke opleiding
bereikt en in den dienst verkregen wordt . Voor eigenlijke
studie hebben de bestuursambtenaren in functie meestal
geen voldoende tij d en gelegenheid ; het gewone buitenlandsche verlof komt niet, of slechts weinig, aan het
desideratum to gemoet,
men wil dus aan de ambtenaren,
van wie voor de toekomst goede verwachtingen worden
gekoesterd, de gelegenheid openers tot hoogere vorming .
Dit alles schij nt ons volkomen juist gezien ; maar de
wijze, waarop de Minister die gelegenheid wil openers, is
aan tal van bedenkingen onderhevig .
Daar zou, to 's-Gravenhage, eene „bestuursacademie"
worden gevestigd, met een d .irecteur en drie leeraren,
alien op tijdelijken voet met geringe bezoldiging aangesteld,
en werkende onder toezicht van een curatorium van geestelijk en maatschappelijk hoop, staande mannen, door studie
of loopbaan nauw met Indie verbonden. De directeur ,bij
wien ruime ontwikkeling gepaard moet gaan met wetenschappelijken zin," en ,wien ook in ander opzicht hooge
eischen zijn to stellen" zou eene jaarlijksche „belooning"
van f 3000, ontvaugen . . . .
Aan die bestuursacademie zouden ,vaste lessen" worden
gegeven in de verschillende stelseis van koloniaal bestuur,
de voor hoogere bestuursambtenaren noodige gedeelten van
het Ned .-Indisch privaatrecht en strafrecht, de staathuishoudkunde en statistiek ; verder zal er „gelegenheid wordenn
verschaft tot oefening in het omgangsgebruik" der moderne
talen, en zuilen er door binnen- en buitenlandsche specia-
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liteiten ,vrije voordrachten" worden gehouden. De leerlingen moeten ten minste eens per jaar een voordracht
houden, als vrucht van hun eigen studie .
Tot de Bestuursacademie zouden jaariijks 12, daarvoor
in Indie uitgezochte ambtenaren van 6 tot 10-jarigen
diensttijd warden toegelaten ; zij zouden boven het verlofstractement eene toelage van f 1000, genieten, de cursus
zou twee jaren duren .
Ziedaar de hoofdtrekken der ontworpen regeling ; nu
de bezwaren, die zich bij nadere overweging voordoen .
Het eerste is er een van practischen aard .
Er is thans in Indie gebrek aan ambtenaren, en nu
de opleidingstij d van twee op vier jaren gebracht wordt
(volgens den Minister : drie jaar studie en een jaar practische leertijd) zal zich dat gebrek nog geruimen tijd doen
gevoelen . Hoe zou men dan nu reeds jaarlijks een dertigtal ambtenaren, en van de beste, aan den dienst kunnen
onttrekken om hen de lessen aan de bestuursacademie to
doers volgen ? Wanneer de curses twee jaar duurt, kan men
toch gerust aannemen dat, den tijd van keen- en weer
reizen en al wat daarmede in verband staat, in aanmerking
genomen, de ambtenaar 22 jaar in Indie gemist wordt . Men
zal dus niet, als thans, een belangrijk incompleet, maar een
overcompleet van 30 ambtenarenn moeten hebben om het
plan to kunnen uitvoeren .
Men zegge niet : die ambtenaren zouden anders Loch
met verlof naar Europa komen, want zij die ,niet minder
dan zes en niet meer dan Lien jaren" werkelijken dienst
hebben en dus de academie zouden bezoeken, hebben -Been recht op buitenlandsch
behalve in geval van ziekte
verlof. Na tien jaar werkelijken dienst kan een ambtenaar
zoodanig verlof vrag en
doch slechts voor eon jaar ,
maar dan kan het nog, wanneer 's lands dienst zulks
vordert, geweigerd worden .
Al ware er overigens tegen het geheele plan in beginmen zou verplicht zijn, het
eel geenerlei bedenking,
wegens gebrek aan ambtenaren voorloopig to laten rusten .
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Van anderen aard is het bezwaar, dat opgesloten ligt
in de beantwoording van deze vraag : zullen de ambtenaren,
die na gemiddeld acht jaar dienst in betrekkingen geplaatst
zijn waarin zij toonen voor de toekomst veel to beloven ;
die dus, allereerst, blij k geven, liefde voor hun werkkring
to bezitten en zich daaraan gaarne geheel to geven, genegen zijn hem to verlaten om gedurende twee jaren weder,
in Europa, allerhande zaken to leeren die hun misschien
minder belang inboezemen ? Zal ook 's lands dienst niet
lijden wanneer men personen, die juist voor een bijzonderen
werkkring zeer geschikt zich toonen en moeilijk to vervangen zijn om hun persoonlijken invloed op hoofden en yolk,
uit hun werk rukt ? Noode onthouden wij ons van het
noemen van namen, doch wij denken aan menig ambtenaar
op de Buitenbezittingen ; aan controleurs b.v. die als erkenning van hunne verdiensten den titulairen rang van assistentresident ontvingen . Men kan die menschen eigenlijk niet
missen op de plaats waar zij zijn ; zal men hun nu zeg gen
verlaat die plaats, gaat naar den Haag, naar de bestuursacademie, anders wordt gij misschien niet verder bevorderd ?
Er is dus kans, dat niet de besten, maar wel de Strebers
naar den Haag gaan . . .
Overigens schijnt ons de ,bestuursacademie", gelijk de
Minister zich die voorstelt, to schoolsch, to weinig rekening
houdend met den voor ieder individu verschillenden aanleg . Wel is het ook de meening van then bewindsman
,,dat alle schoolschheid to vermijden is", maar zal dit
kunnen geschieden waar ,vaste lessen" worden gegeven in
bepaalde vakken, en ook overigens de door de leerlingen
to bewandelen weg goeddeels wordt afgebakend ? Mannen
van omstreeks 30 jaar leeren minder uit mondelinge voordrachten, dan door aanschouwing en lectuur . En dus. . .
dient o . i . een andere weg to worden ingeslagen .
Want, op den boven aangegeven grond lacht ons het
denkbeeld eener hoogere vorming van mannen, die een stuk
practijk achter den rug hebben en wier verdere studie zich
aan die practijk aansluit, zeer toe . Het moge in het al gemeen waar zijn dat, wanneer eenmaal door deugdelijke op-
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leiding voldoende grondslagen gelegd zijn, het individu
zich verder naar zijn eigen aard ontwikkelt,
in Indie,
in het bij zonder voor de bestuursambten aren die soms jaren
lang aan eene Europeesche omgeving bijna onttrokken zijn,
is de geldg enheid tot eigen, verdere ontwikkelin g veelal
onvoldoende . Die gelegenheid dient hun, in 's lands belang,
door de Regeering to worden verschaft .
Laat, zouden wij zeggen, ambtenaren in Indie, die
daarvoor geschikt geacht worden en tijdelijk kunnen worden
gemist, ter bestudeering van verschillende onderwerpen
reizen maken naar de Britsche en Fransche en Amerikaansche kolonien, gelij k b .v. C hail 1 e y Bert dat op Java
deed ; laat hen versiag geven van hetgeen zij opmerkten,
en voor ons bestuur, rechtstreeks of middellijk, van waarde
is. Laat verlofgangers, die zich daarvoor aanmelden, in
het vak hunner keuze colleges volgen aan eene onzer
universiteiten of aan de Hoogere landbouwschool to Wageningen ; zend anderen naar Parijs of Berlijn, waar wetenschappen worden beoefend, voor den kolonialen ambtenaar
van belang . Op deze
en wellicht nog andere
wijzen
zou zeker de blik der toekomstige hoofdambtenaren belangrijk worden verruimd, beter dan op den tweejarigen cursus
aan de bestuursacademie geschieden kan .
De kosten van deze worden door den Minister op
f 44000 's jaars geraamd ; veel to laag, onder anderen omdat
de overtochtsgelden der ambtenaren en van hunne gezinnen,
benevens de verlofstractementen geheel buiten rekening
worden gelaten . Ons nu komt het voor, dat men dat geld
doelmatiger zal bestedenn op de boven in enkele trekken
aangegeven manier . . . . en ook, dat aldus de studielust der
Indische ambtenaren zal worden opgewekt . Reizen in vreemde
lain den, in vreemde kolonien vooral ! zou voor velen een
even aangename als nuttige ontspanning, tevens inspanning
zijn . Ja, zou ook niet het reizen in hem nog onbekende
gedeelten van ons eigen koloniaal gebied des ambtenaars
blik belangrijk kunnen verruimen ?
Maak hun, zouden wij zeggen, door voldoende geldelijke toelagen zoodanige reizen mogelijk ; geef toelagen
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met hun aanleg meest strookende wij ze wenschen to besteden tot ontwikkeling van hun geest . Laat er deugdelijk
toezicht worden gehouden, zoodat, voor elk individu afzonderlijk, wordt bepaald in hoever, en tot welk doel, men
hem steunen zal, en men zich kan overtuigen dat het geld
overeenkomstig zijne bestemming wordt aangewend, maar
laat overigens den menschen alle vrijheid om zich to ontwikkelen in de zelfgekozen richting . Wanneer men voor
,dergelijken geldelijken steun over, laat ons zeggen, eene
halve ton 's j cars beschikken kan, zou men waarlij k al
heel wat kunnen doen !
Zie pier een schema .
De helft der genoemde som wordt jaarlijks ter be-schikking van den Gouverneur-Generaal gesteld ter bekostiging van reizen in de naburige kolonien ; de wederhelft
rstaat ter beschikking van den Minister van Kolonien, om
verlofgangers in extra-kosten voor hunne studien to gemoet
to komen . De Minister verleent daarvoor toelagen op advies
van eene commissie, samengesteld zooals hij zich het curatorium zijner bestuursacademie, met een secretaris, zooals

hij zich den directeur dier academie dacht . Wanneer de
leden dezer commissie
gelijk bij goede keuze mag worden
verwacht
bereid zijn, de studeerende ambtenaren met
goeden raad ter zijde to staan, behoeft zeker niet gevreesd
to worden dat het geld niet goed besteed zou zijn .
De omstandigheden leiden er toe, dat voor menigeen
het verblijf in Indie geestdoodend werkt ; in reizen buitenslands, in studie ter plaatse waar hiertoe gelegenheid is,
ligt het tegengif !
Op onze schets van de wij ze, waarop de algemeene
ontwikkeling der reeds in dienst zijnde ambtenaren zoude
moeten worden bevorderd, schijnt ons geheel van toepassing wat de regeering tot aanbeveling harer bestuursacademie
aanvoert : zij ,heeft het groote voordeel, dat zij niet enkel
ten goede behoeft to komen aan toekomstig a geslachten
van ambtenaren, doch eveneens toepassing kan vinden voor
hen die thans reeds in Indischen dienst werkzaam zijn, en

dus spoedig vrucht kan dangen" ; dat zij „de bekwamen
en ijverigen meer op den voorgrond brengt," voor „de in
dienst zijnde en komende jongere ambtenaren eene voortdurende aansporing" is, en ,tevens de aantrekkelijkheid
van den dienst verhoog en" zal .
Wij hopen zeer, dat ooze aanteekeningen op, en in
verband met, het thans aanhangig wetsontwerp iets zullen
kunnen bijdragen tot het verkrijgen van voortreffelijke
ambtenaren, in alle rangen van den Indischen dienst . Want,
zoo ergens, dan zijn die in eene kolonie dringend noodig ;
zoowel voor de eer van het moederland als voor de welvaart en de ontwikkeling der inlandsche bevolking .

VERZEN
DOOR

U. E. V.

LICHTGEFLIKKER .
De zon vroeg voor haar gouden schijn

Doortocht door 't grauwe wolkgordijn

Om de aarde to gaan kleuren
De daken rood, groen het geboomt . . . .
0 't licht, dat over de aarde stroomt
Door de open wolkedeuren !
Ik wou, dat ik die weelde kon

Verklanken, of verbeelden kon
In verzen of in verven,
De zilvren vreugd van 't watervlak,
Waar 't zonlicht nederviel en brak
In duizend vlammenscherven .
Ai ziet, hoe lang s den waterbaan
De vlammetj es to branden staan,
Door 't zonnevuur getroffen !
Hoe 't spettert, spuit en openspat,
Hoe overal op 't waterpad
De lichtjes staan to ploffen !

-207-Hoe zegge ik dat :' Hoe zoude ik U

Mijn vreugde, immer woordenschuw,
In woorden wedergeven ?
Hoe ook, met felle spikkeling
Van verf, die kleurenflikkering
Op hoot of doek doers leven ?

Ga, waar de zon op 't water breekt
En 't wondre vreugdevuur ontsteekt,
Dat koel is in zijn blaken,
Dat brandt, waar 't zich in 't water stort . .
Indien ge dan niet blijde wordt,
Kan ik het u niet maken .

ACACIABOSCHJE.
Klein, frisch plekj e
Groen gras in bronzen heide,
Teergroen boschj e
Van lichte acacia's,
Omringd door donker dens enhout,
Hoe slaat mijn hart zoo blijde !
Hoe slaat mijn hart zoo lustigjes,
Zoo jolig en zoo dwaas !
Btn ik een kind?
Mijn jeugd moest lang voorbij zijn,.
Mat ik mijn ouderdom
Naar mij n er jaren tal .
Bij grij zend haar,
Hoe kan het hart zoo blij zijn
Met zulk een kleinigheid,
Een niets, een niemendal ?
Lief, klein boschj e
Van jong acacialoover,
Lief, blij weitj e,
Omringd door sombre hei
Hoe wordt mijn hart zoo stil, zoo blij,
Zoo dwaas-gelukkig over
Een boschj a groene acacia's
Een kleine, groene wei !

VERZEN
DOOR

J. W . VEIRDENIITS .

I N DEN AVO N D .
Mijn kamer is vol manelicht ;
Ik zit gebogen mijm'rend neer,
En 't oude beeld van 't liefste wicht
Rij st in gedachten rein en Leer
Nu wordt het zoo weemoedig stil
Gelijk een witte Winternacht,
Waarin een eenzaam kerkje wacht
Het licht valt ver naar buiten . -En buiten is het alles stil
Soms valt een blad in licht getril
En siddert langs de ruiten
En 't orgel ruischt heel zacht .
Zoo glijden dingen, licht en dood
Verlichte blaren, geel en rood,
Voorbij mijn droom'rig' oogen,
En 't klagen van den avondwind
Om 't mijm'rend hoofd een sluimer spint
Kind
kind
uit mededoogen
0 . E. VI 11
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VOORSPELLENDE DROOMEN
DOOR

D. STIGTER .

De ingewortelde neiging van den mensch om gaarne
aan profetien to gelooven is een uiting van zijn verzet
tegen het duister, waarin de toekomst gewoonlijk voor hem
is gehuld . Ook pier is de wensch de moeder van het geloof .
Niets stoud van eeuwen her mddr in aanzien, dan de gave
van voorspellen en niemand heeft ten alien tijde gemakkelijker een geloovig publiek gekregen dan de waarzegger .
Wat geldt de voortreffelijkste verklaring van een verschijnsel tegenover de voorspelling, die er uit opgemaakt
wordt !
Dit kan niet beter geillustreerd worden dan door het
volgende verhaal l) : Men bracht bij P e r i k 1 e s, toen deze
nog met de partij van T h e u c y did e s moest strijden om,
de heerschappij over Athene, een ramskop met een hoorn
in 't midden, of komstig van eon van zijn bezittingen .
A n a x ago r a s, leermeester van Per i k l e s, demonstreerde,
hoe die afwijking haar natuurlijken grond had in een
aangeboren misvorming van den schedel . Men vond de
verklaring vernuftig en bewonderde A n a x ago r a s .
Maar L a m p o n, een beroemd waarzegger, die ook het
natuurwonder zag, voorspelde daaruit, dat degene, bij wien
1) Ontleend door H e u n i n g s (verhandeling over het voorgevoel en
schijngezichten pag . 532) aan B a y l e' s diet, art . P e r i k l e s .

dat dier geboren was, de alleenheerschappij over Athene
zou krijgen. Toen nu Per i k 1 e s en zijn partij weldra over
,den teg enstander zegevierde, was de bewondering voor
Lamp o n v441 grooter dan voor A n a x a g o r a s . let
geloof in de kunst van profeteeren is dan ook van den
vroegst bekenden tijd algemeen geweest en C i c e r o zei
dan ook, dat alle in zijn tijd bekende volken, beschaafde
en onbeschaafde, gelooven in de toekomst to kunnen zien,
It zij door het begrijpen en uitleggen van natuurverschijnselen, of het lezen uit de ingewanden van het offerdier, 't
zij door het verklaren van den droom of van de visioenen
in toestanden van extase of furor .
Het voorspellen uit natuurverschijnselen of uit de ingewanden van het offerdier, was bij de oude beschaafde
volken de meest gebruikelij ke . Dat was een kunst gewor-den, waarvan de regels langzamerhand een vast stelsel
vormden en die volgens vaste methoden werd beoefend .
De Babyloniers zijn waarschijnlijk het eerste yolk geweest bij welk het waarzeggen aan een vast systeem was
gebonden . Bewoners van een vlakte, zagen zij elken nacht
den sterrenhemel boven zich in wij den koepel, z66 wijd,
dat de periodieke wisselingen in den stand der sterren wel
spoedig opvallen moest . Geen wonder daarom, dat zij weldra verband zochten, een als elk primitief yolk zich met
zijn ovngeviug voelt, tusschen het beeld van den sterrenhemel en hun levensg ang . De kennis, die noodig was om
dit deels werkelijk, deels vermeend verband na to gaan,
schiep van zelf een stand, een groep van beoefenaars dier
wetenschap, die eeuwen lang bloeide en in hoog aanzien
stood .
De Egyptenaren beoefenden eveneens de sterrenwichelarij met groote voorliefde, terwijl de Grieken en Romeinen
bij alle gewichtige aangelegenheden hun auguren raadpleegden, die uit de vlucht der vogels of de ingewanden van hat
offerdier de toekomst gisten .
Maar ook raadpleegden zij de orakels, uitspraken van
priesteressen in een toestand van extase . Ongetwijfeld
hadden deze voorspellingen veel invloed en hoe treffend
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het orakel soms was, blijkt wel het best daaruit, dat sommige tot onzen tijd bekend zijn gebleven .
De divinatie door droom-uitlegging heeft op het staatsleven der ouden nooit zoo grooten invloed gehad als de
reeds besproken wij zen van profeteeren, daar zij uitteraard niet altijd kon geraadpleegd worden en to ongebonden moest blijven, dan dat zij zich tot een geregelde inlichtingsdienst kon ontwikkelen . Maar zij heeft wellicht
den meesten invloed op de wereldgeschiedenis gehad, daar
zij onder alle volken verspreid was en dikwijls de uitnemendsten heeft bezield en geleid tot groote daden .
Ik behoef to dien opzichte maar to herinneren aan
Mahommed's visioenen in den slaap na zijn epileptische aanvallen en aan zijn droom, waarin hij den engel Gabriel zag 1).
In dien droom kwam Gabriel hem tegemoet met een
zijden doek in de hand, waarop hij las : Predik en toen hijj
zei : ik kan niet prediken, drukte Gabriel hem z66 met de
doek, dat hij meende to sterven ; eindelijk liet Gabriel hem
los en zei opnieuw : Predik ! In angst vroeg Mahommed
nu : wat moet ik prediken en hij kreeg ten antwoord :
predik in den naam van uwen Heer, die geschapen heeft,
die den mensch gevormd heeft uit een bloedklomp, predik,
want uw Heer is de edelste, die geleerd heeft door de pen,
den mensch geleerd heeft, wat hij niet wist . Toen ontwaakte hij en was zeer ontsteld en meende nu to gelijken
op een dichter en bezetene, van wie hij een grooten of keer
had . Daarom vatte hij het plan op om naar een kale bergtop to gaan en zich er of to storten . Hij ging daarvoor
naar den berg Hera en in den avond van dien dag, zag hij
plotseling een man in biddende houding aan de horizont,
die niemand anders dan Gabriel was .
Hetzij dat het een hallucinatie was onder den invloed
zijner emotie, hetzij dat het zijn schaduw op de wolken
was, maar van dit oogenblik af, voelde hij zich Godsgezant .
Zoo ontstond mede door het geloof aan den droom als een
1)

0 . P a u t z . Mohammed's Lehr von dem Offenbarung quellenmassig

untersucht, 1898, ref. M. J . d e G o eye, theol. tijdschrift '99,
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boodschap, een bevel, een godsdienst, waaraan millioenen
menschen het zuurdeesem van hun levee ontleenen .
Het kan ook moeielijk anders of de droom, die aan
den droomer een wereld voortoovert soms schitterender,
dan die zijn oog op den dag waarneemt, moest wel bij de
onbeschaafde volken tot de gevolgtrekking leiden, dat de
beelden, die de mensch daarin waarneemt, even reeel zijn,
als die in den wakenden toestand door hem gezien en dat
zij hem even goed als deze van buitenaf toevloeiden .
Wanneer hij van een ontmoeting met een bloedverwant
droomde, geloofde hij zeker bezoek van hem gehad to
hebben en wanneer hij in zijn slaap op jacht geweest was,
twijfelde hij er niet aan of zijn
had wel degelijk
gej aagd .
Nu leerde zijn omgeving hem, dat hij in zijn slaap
zich niet bewogen had en dat zijn bloedverwant, ten minste
wat zijn lichaam betrof, elders was, zoodat hij vroeg of
laat tot de gevolgtrekking werd gedreven, dat het lichaam
niet zijn geheelen ,ik" uitmaakte en dat beide deelen niet
absoluut aan elkander gebonden waren, althans niet tijdens
den slaap. Het is dan ook wel buiten redelijken twijfel,
dat het droomen een der eerste aanleidingen is geweest
tot he t- g eloof aan een ziel, wier bestaan niet geheel aan
dat van het lichaam was gebonden .
Het verschijnen in den slaap van lang gestorven verwanten of bekenden, he t zien van ongewone dingen en
personen, het doorleven in den slaap van gebeurtenissen,
g elij kende op feiten, die later inderdaad gebeurden, al dergelijke droomen gaven verder meer grond tot het aannemen
van een bovenzinnelijke wereld en tot de meening, dat de
slaap de meest geschikte toestand was om van uit die
andere wereld mededeelingen to ontvangen . En naarmate
het bestaan van die wereld ter hulp werd geroepen om
verschijnselen een oorzaak to geven en die oorzaken in beeld
werden gebracht, verschenen de of beeldingen der geesten
en Goden steeds sneer in het droomleven en dreigden of
troostten of waarschuwden den droomer, die in zijn slaap
zijn vrees of zijn verlangen drama tiseerde .
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,,Want waartoe zouden de gestorvenen, de geesten en
Goden den mensch verschijnen, dan om hem mededeelingen
to doen, den hulpbehoevenden mensch to waarschuwen of'
to zeggen, wat hun wacht !
Ja, wanneer er Goden zijn, hoe zou het anders kunnen !
Hoe zou men aan Goden, die toch de beschermers der
menschen zijn, kunnen gelooven, als zij hen niet hielpen
door hen in de toekomst to laten zien, wanneer zij het
noodig vonden ." 1)
En die hulp verleenden zij dan ook, hetzij doordat wen den slaap, wegens de verwantschap onzer ziel tot die ,
der geesten, zeif bovennatuurlijk waarnemen en voorzien,
hetzij dat de Goden den droomer verschijnen en hem mededeeling en doen .
Geloofde men eerst alle droomen reeel en kom ende
van buiten, met het dieper worden van het menschelijk
inzicht konden niet alle droomen aan dezelfde bron worden
toegeschreven en scheidde men een deel der droomen af,.,
als voortspruitende uit lichamelijke prikkels . Maar tegelijkk
ook rees de vraag of de droomen afkomstig uit de geestenwereld, alle gezonden werden door Goden en goede geesten
of wel ook door kwade geesten en het kon niet uitblijven
of de vele bedriegelijke droomen werden geweten aan de
laatsten.
Dat er echter profetische droom en waren, daaraan
twijfelde geen yolk .
Nog heden is dit geloof algemeen verspreid en hoewel
in het moderne staatsleven geen plaats daarvoor meer is,
toch zijn er nog overal talrijke aanhangers der aloud&
meening en gaat van dit geloof soms een kracht uit, die
aanzet tot daden, waarbij met het leven geen rekening meer gehouden wordt .
Een sprekend en recent voorbeeld vond ik verleden jaar
in een onzer couranten . Het was een bericht uit Atj eh en
luidde als volgt . Blijkens het heden door de N . R . Ct.
ontvangen telegram is kapitein van der H o e v e gesneu-1) C i c e r o, de divinatime.
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veld bij het vallen in een hinderlaag van B e n P e u k a n
bij Beuratjan in de Pedir-vlakte .
Omtrent dezen B e n P e u k a n herinnert genoemd blad
aan een deter dagen meegedeeld schrijven van zijn correspondent to Kotta-Radja, blijkens hetwelk B e n P e u k a n
aan de bede van zijn vrouw, die door de onzen gevangen
genomen was, om zich to onderwerpen niet had willen gehoor geven, verklarende, dat een terugkeer tot de keumpanie toch niet meer zou oaten, wijl hij reeds afscheid van
het leven had genomen, daar hem in den droom geopenbaard was, dat hij maar vier maanden meer to leven had,
waarvan er toen reeds twee verstreken waren .
Dat niet alle droomen profetische of ware konden zijn,
zag men zooals reeds opgemerkt is, spoedig in en blijkt
bijv . ook uit het recept van Socrates in de republiek
van Plato, om van valsche droomen bevrijd to blijven
en goede to erlangen
„Als het verstand is ,neergezonken in lusteloosheid en
ons dierlijk en lager deel gevuld is met wijn en vleesch,
dan droomen wij extravagante dingen en begaan afschuwelijke daden, maar wanneer een man, gewoon sober en geregeld to leven, zich to slapen neerlegt, nadat hij zijn geest
gevoed heeft met goede gedachten, zijn wellust zwijgt en zijn
toorn bekoeld is, als dus de twee lagere deelen van zijn ziel
zijn onderdrukt en het hoogere vrij is en daardoor krachtiger in den slaap, zullen zijn droomen rustig zijn en waar ."
Om die reden verbood ook P y t h a g o r a s het gebruik
van boonen, daar dit voedsel opblazend, als het is, de mensch
hindert in het zoeken der waarheid .
Het is er echter verre van dat alle philosophen aan
profetische droomen geloofden, hoewel de xneeste Grieksche
wijsgeeren onder wie Pythagoras, Plato, Socrates,
Z e n o n met de Stoicijnen zulke droomenn wel aannamen .
Toch waren er onder de Stoicijnen die hierin van de
anderen afweken en noemde b .v. E n n i u s alle voorspelling
uit den droom ,ijdel ."
A r i s tote 1 e s is omtren t de quaestie in zijn verhandeling over de droomen sceptisch . De voorspelling, zegt hij,
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die in droomen to vinden zou zijn, moet men nosh met to
groote geringschatting behandelen noch zonder nader onderzoek voor waar aannemen. De meening, dat de meeste
zoo n iet alle droomen een voorspellende eigenschap zouden
hebben, heeft iets verleidends in zich, daar dat geloof op
ervaring schij nt to berusten ; en dat in verscheiden e gevallen de toekomst uit dr oomen kan voorspeld worden, is
niet geheel ongelooflijk en niet zonder elken grond . Men
is nu geneigd van uit deze gevallen to beslniten tot alle
droomen .
Aan de andere leant, vervolgt hij, is er geen verstandige
reden to vinden, waarop een dergelijke waarzegging zou berusten, want afgezien van het feit, dat alle andere redenen
ontbreken, is het toch waarlijk niet to begrijpen, dat de
Goden de droomen zouden zenden niet aan de besten en
verstandigsten alleen, maar aan ieder, wie het slechts treft .
En alleen de goddelijke afkomst dier droomen zou een
begrijpelijke grond zijn, daar het Loch absoluut buiten ons
begrip is, dat iemand in staat zou zijn to zien, wat ver
van ons gebeurt .
Als men aan iemand denkt en hem dadelij k daarop
-ontmoet, is toch het eerste niet de oorzaak van het tweede
en zoo is het met het gedroomde en het sours daarna of
tegelijk geschiedende .
Vandaar dan ook, dat vele droomen in het geheel
niet tot vervulling komen, want toevalligheden karakteriseeren zich juist daardoor, dat zij noch altijd, noch gewoonlij k gebeuren .
Dieren droomen ook, zoo goed als menschen, derhalve
zijn de droomen niet van goddelijke, maar van natuurlijke
oorsprong, men ziet dit ook hieruit, dat de meest ordinaire
menschen beteekenisvolle droomen kunnen hebben .
Vele overgevoelige en praatzieke menschen hebben
vooral dergelijke droomgezichten, omdat zij veel en voortdurend innerlijk bewogen, dan hier dan daarover denken
en soms wel eens het juiste treffen, zooals iemand, die veel
werpt, wel eens raakt.
En, zegt hij, wat de waarzeggende droomen betreffen,

waarvan het voorspellende niet uit natuurlijke gronden is
to verklaren, deze droomen, als zij niet louter op toevalligheden berusten, zijn wellicht to verklaren, doordat de
mensch in zijn slaap, gevoeliger voor indrukken in den
nacht dan overdag, onder gunstige omstandigheden waarnemingen van uit de verte heeft, waardoor bij hem droomen
zouden kunnen opgewekt worden met die gebeurtenissen
meer of minder verband houdende ."
Aan deze scherpzinnige verhandeling heeft men later
weinig kunnen toevoegen en mij dunkt, n og heden ten
dage heeft zij weinig van hare bekoring verloren .
Na hem bleven de philosophen meer en meer afwijzend
geneigd voor elke voorspelling uit droomen, de wijsgeeren
uit de school der Nieuwe Academie ontkenden het bestaan
van profetische droomen en onder hen is C i c e r o de meest
bekende verdediger geweest van het ongeloof in alle voorspelling.
In zijn werk „de divinatione" laat hij zijn broeder
eerst alles aanvoeren, dat tot het geloof aan waarzegging
schijnt to dwingen om vervolgens in het tweede gedeelte
al het aangehaalde to weerleg gen .
Omtrent het geloof aan de waarzeggende eigenschap
der droomen, zegt hij het volgende

„Wanneer men aan droomen gelooven wil, kan men
dat even goed doen aan de visioenen van dronkaards en
krankzinnig en ; men kan uit hun hallucinaties even goed
allerlei gevolgtrekkingen maken en voorspellingen afleiden .
Wanneer men heel den dag niet anders doet dan uitleggen,
zal men toch wel eens goed raden .
En als men Been geloof slaat aan de hallucination der
krankzinn ig en, waarom dan aan de droomen, waarin de
menschen dingen doen, waarom zij, gebeurde het werkelijk,
allen gebonden zouden worden en waarvan de inhoud onsamenhangender is, dan de visioenen der bovengenoemde
ongelukkigen .
Waarlijk het eenige verschil is hierin gelegen, dat de
krankzinnige om zijn waanzin niet naar den droom-uitlegger loopt

en de droomer wel .

218
Daarbij, is het wel aan to nemen, dat de Goden ons
de droomen zenden tot voorlichting, want hoe weinigen
gelooven eigenlijk aan de droomen en hoe zelden geeft
men acht op zijn droomen . Wanneer zij dus ons tot hulp
gezonden worden, dan zou dat een z66 groote onwetendheid bij de Goden verraden omtrent de verwaarloozing dier
toegedachte waarschuwingen, dat het niet aangaat dit to
gelooven .
En waarom zouden de Goden ons die waarschuwingen
en voorspellingen in den verwarden droomtoestand geven
en niet liever terwijl wij wakende zijn en waarom onder
zulke verwarde beelden als onze droomen ? Waarom zouden
ze niet duidelijk en klaar hun meening zeggen ?
Maar buiten dit alles, niemand gelooft Loch, dat alle
droomen waar en goddelijk zijn . Goed, wie zal dan de
ware van de valsche onderkennen en wat is de toets, ja
zelfs waarom zijn de ware goddelijk en de andere niet ?
Wie is in staat het goddelijke van het valsche to onderscheiden, ik voor mij weet niemand daarvoor wijs genoeg,
maar onze droomuitleggers zijn het zeker niet .
Kom het is to dwaas, dat de Goden ons zouden willen
vergasten op visioenen, waarvan wij geenerlei begrip hebben
en van welke wij geen uitlegging kunnen krijgen .
En als ge tegenwerpt, dat er toch ook moeilijk verstaanbare dichters zijn, dan Beef ik het toe bij v . E u p h or i o n is het maar al to zeer, doch H o m e r u s in het
geheel niet en wie van beiden is het meeste waard ?
Als men gewaarschuwd wordt, dan moet men het Loch
begrijpen anders doet men als de medicus, die aan een
zieke voorschreef to nemen
Een kruipend dier, op vochtig groen 't meest thuis
Dat, zonder bloed of been, toch draagt zijn eigen huis ;

in plaats van eenvoudig „een slak" to ordineeren .
Of gelijk P a e c u v i u s, die ergens spreekt van
Een plat onooglijk beest, dat op vier lage pooten staat
En met een loggen tred slecht langzaam voorwaars gaat,
Een hals gelijk een slang komt het vreemde nog verhoogen
En in de kleine kop staan twee nieuwsgi4erige oogen .

H, P a e c u v i u s, riep men, we weten niet wat je
bedoelt, waar spreekt je over
„ In eon woord dan", riep P a e c u v i u s terug, ,het is
een schildpad"
,,Nu", was het antwoord, ,hadt ge dat niet dadelijk
kunnen zeggen ?"
Zoo iets kunnen we toch niet van de Goden verwachten
en wanneer het daarom duidelijk is, dat we niet mogen
aannemen, dat de droomen van de Goden komen en wij
evenmin een middel bezitten om ze uit to legg en of to
schiften de ware van onware droomen, meen ik, dat we de
voorspelling door droomen al evenzeer moeten verwerpen
als andere soorten van divinatie .
Met de christelijke godsdienst trad het geloof aan
droomen als goddelijke boodschappen weer op den voorgrond
en werd de profetische eigenschap van vele droomen alge
meen aangenomen .
Dat kon wel niet auders, daar in den bijbel talrijke
voorbeelden van voorspellende droomen to vinden zijn, al
waarschuwt Prediker V vers 6 tegen het vertrouwen in
alle droomen met de woorden : „want gelijk in veelheid
der droomen ijdelheden zijn, alzoo in vele woorden" . De
kwade droomen wares inblazingen van den duivel en den
christen en werd geraden to bidden om er van bevrijd to
hlij ven .
Onder de wij sgeeren na de middeleeuwen vinden we
B a c o n 1) twijfelachtig gestemd omtrent het bestaan der
natuurlijke divinatie .
Waarde hecht hij er in elk geval niet aan, want hij
zegt uitdrukkelijk, dat de leer der natuurlijke divinatie
niet de kleinste waarheid aan het licht gebracht heeft en
al kan men uit de wij ze, waarop hij verder spreekt niet
met zekerheid afleiden of hij de 'natuurlijke divinatie geheel
verwerpt, toch geloof ik, in tegenstelling met V a s c hid e 2),
1) Bacon, vertaliug van Buchon ; Dignite et accroissement des sciences
Liv . IV chap . III .
2) V a s c hide (N .) et Pier o n (E1.) : De la valeur profetique du reve,.
Paris 1902 .
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dat hij er ni et aan gelooft . Hij zegt van de natu urlij ke
divinatie : „zij steunt op de fundamenteele veronderstelling,
dat de ziel niet verspreid over de organen van het lichaam,
maar in zichzelf gekeerd en geconcentreerd door de aard
van haar wezen eenige kennis van de toekomst heeft en
hiervan ziet men frappante voorbeelden in de droomen, in
toestanden van extase en in het stervensuur
een andere
natuurlijke divinatie ontstaat doordat de ziel, evenals een
-spiegel, die glans teruggeeft van opgeworpen licht, iets
opvangt van God en de geesten ; ook die eigenschap heeft
zij het sterkst in dezelfde toestanden, als bovengemeld,
echter schijnt de ziel het licht, dat zij ontvangt van God
niet to kunnen verdragen en wordt zij onrustig en geraakt
in heilige woede, in de furor der ouden .
Hij noemt dus den grond, waarop die divinatie steunt,
een veronderstelling en zijn oordeel, dat de natuurlijke
divinatie g een sprankel waarheid heeft gebracht, doet vermoeden, dat hij slechts de meening der Ouden weergeeft .
In die meening wordt men nog versterkt door hetgeen to
vinden is in zijn essais de politique et de morale 1) waar hij
tal van beroemde en algemeen bekende voorspellingen verhaalt, onder welke ook eenige droomen .
Deze voorspellingen, verklaart hij dan, zijn er in een
groot aantal, vooral wanneer men die der astrologic en
profetische droomen bijvoegt, maar zij kunnen tot niets
anders dienen, dan om de goede lui gedurende de lange
wintermaanden aan het haardvuur gezeten, bezig to houden .
Het is waar, dat hij zegt hier buiten to laten de voorspellingen in de heilige boeken vervat, zoowel als de orakels
der Ouden, maar we weton, dat deze restrictie noodig was
om eenigszins to durven zeggen, wat men over sommig
geloof dacht .
L e i b nit z 2) is slecht to spreken over de menschen,
die hun passies, fantasien, droomen en zelfs hun furor
1) B a c o n, vertalingen B u c h o n, essais de morale et de politique
No. XXXV .
2) L e i b n i t z, nouveaux essais sur 1'entendement humain chap XIX .
Lev. II, chap XIX. -Lis IV.
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voor iets goddelijks houden en gelooven in die toestanden
to kunnen profeteeren . Hij haalt verschillende voorbeelden
aan om de dwaasheid er van aan to toonen, maar maakt
evenals Bacon de zelfde absolute uitzondering voor de
goddelijke visioenen, die hun acrd zouden verraden, door
dat ze scherp omschreven gebeurtenissen, die inderdaad
volgen, voorspellen .
De encyclopedisten gelooven aan geen profetische ,
droomen, noch Condillac, noch Diderot ; ook Voltaire niet .
K ant, zegt dat men de droomen niet als openbaringen
van een bovenzinnelijke wereld moet aannemen en noemt
alle voorgevoelens, die geen natuurlijken grond hebben,,,
zuivere hersenschimmen 1).
S c h o p e n h a u e r daarentegen is een verklaard voorstander van het g eloof aan de profetische kracht van sommige droomen, getuige zij n verhandeling over geestverschijningen en vat daarmee samenhangt 2).
Hij neemt daarin, willekeurig, een bij zonder droomorgaan aan, dat hij beschrijft als : das rathselhafte, in
unserm Innern verborgene durch die raumlichen and zeit
lichen Verhaltnisse nicht beschrankte and in sofern allwissende, dagegen aber gar nicht im gewohnliche Bewustsein fallende, sondern fur uns verschleichte Erkenntniszvermog en" !
Het ligt voor de hand, dat iemand, die tegen een
dergelijke vooropzetting niets heeft, grif de mogelijkheid,
ja de noodzakelijkheid van profetische droomen aanneemt .
Als hij op eenn goeden dag in verstrooidheid zijn inktkoker
in plaats van de zandkoker over een pas geschreven brief
uitstort, zoodat hij de meid moet roepen en deze hem dan
vertelt, dat ze 'snachts gedroomd had in de kamer inktvlekken op to nemen, dan is dit voor hem een afdoend
bewijs dat haar droom een profetische was en dat uit die .
droom overtuigend blijkt, dat tamelijk onbeteekenende feiten~,
1)
2)

K ant Anthropologie pag . 82 .
A . S c h o p e n h a u e r. parerga et paralepomena, Bd . I .
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haarfijn worden vooruit gedroomd, ja, dat de wet, dat
alles wat gebeurt, noodzakelijker wijze gebeurt, er door in
het klaarste licht wordt gesteld !
Terwijl bij de denkers er steeds minder gevonden worden, die aan profetische droomen, in en geren zin genomen,
gelooven, heeft de meening, dat ons in droomen voorspellingen geworden in de laatste decennien nieuwen steun
gevonden bij de beoefenaren der zoogenaamde occulte wetenschappenn en de aanhangers der spiritische wereldbeschouwing .
Het aannemen van een geesteswereld om ons heen,
wier bewoners in staat ziju met ons to verkeeren, heeft
allicht het geloof aan profetische droomen ten gevolge .
Als die geesten tafels kunnen laten dansen en piano's
oplichten, als zij in maat volksliedj es kunnen tikken op
iemands voeten, zooals mij overkomen is of een ameublement door elkander kunnen werpen, dan kunnen zij ons
ook wel in den slaap verschijnen en mededeelingen does
en gebruik makend van hun hooger bestaaus norm, nuttig e
wenken voor de toekomst geven . En met deze veronderstellingen kwamen ook de oude gevolgtrekkingen weer
terug.
Als er, zoo redeneert bij voorbeeld El e n r i M e y e r s
een bovennatuurlijk bestaan is, dan is er ook een weten
van verleden en toekomst en kan ons deze hoogere wetenschap eigen worden, hetzij door hetgeen tot ons komt onder
bijzondere omstandigheden door onze verwantschap tot den
alg eest, hetzij doordat de geesten door hun verwantschap
met onze wereld, ons persoonlijk inlichten . Opmerkelijk
is hier de overeenkomst met de redeneering, die wij bij
C i c e r o en L e i b n i t z vonden en trouwens hoe kan dat
anders .
De van een ernstig doel bezielde en hoogstaande Society
for psychical research, die zich voorgenomen heeft na to
gaan, wat op natuurlijke wijze niet verklaarbaar is, heeft
ook een onderzoek ingesteld omtrent het voorkomen van
voorspellingen, waaronder natuurlij k ook die, in droomen
meegedeeld, behooren .
fn volume V der Proceedings van boveng enoemde
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vereeniging brengt zij rapport uit omtrent de in zes jaar
verzamelde gevallen van voorspellingen .
De commissie daarvoor ingesteld kon 240 gevallen
verzamelen, direct of komstig van degenen, die de roorspellingen hadden gehad . Die 240 gevallen waren voor
61 % profetische droomen en daarvan voldeden aan de gestelde voorwaarden van preciesheid en betrouwbaarheid 38
waaronder 24 droomen .
Omtrent het verkregen resultaat zegt de rapportrice
Sommige der gevallen zijn ongetwijfeld zeer treffend, maar
over het geheel kan de zekerheid, die zij geven, zoowel
door hun quantiteit als qualiteit niet halen bij die voor
telepathie gekreg en .
In Phantasms of the living toch worden 359 gevallen
uit de eerste hand gegeven, die uit een veel grooter aantal
waren uitgezocht en aan alle gestelde eischen voldeden .
Daarenboven waxen onder die 359 gevallen maar 18%
droomen, wat een voordeel is, daar droomverschijningen
uitteraard minder duidelijk en precies ziju of kunnen weergegeven worden .
: wij
Miss S i d g wick , de rapportrice, zegt dan oak
kunnen niet vergen, dat de mogelijkheid van bovennatuurlijk inzicht in de toekomst, ook maar als deugdelijke werkhypothese door de wetenschappelijke wereld zal worden
aangenomen, al vind ik, dat dit voor de mogelijkheid van
telepathie wel geeischt kan worden .
H e n r i M e y e r s meldt in volume XI, dat in de zeven
jaar volgend op het rapport van miss S i d g wick ruim
het dubbele aantal gevallen van bovennatuurlijk vooruitzien
door de society zijn verzameld . Voorzeker een getal dat
geen andere uitspraak toelaat, dan die welke miss S i d g w i c k zoo juist en onpartijdig van haar onderzoek gaf .
Daarbij komt nog dat bij M e y e r' s gevallen ook profetien
komen van medium's en van voorspellingen gedaan uit
wat personen in glazen kristallen zagen, zoogenaamde
crystal look's ; alle experimenten, die nog veel meer onderhevig zijn aan dwalingen, dan rapporten van droomen maar
kunnen zijn .
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En hoe weinig stof voor een geloof aan profetien,
vooral in droomen, bij de Society for psychieal research is
ingekomen, blijkt wel uit een bespreking door N . W.
Thomas, in het deel der proceedings dat 1900-1903
omvat, van H u t c h i n s o n' s 1) boek, waarin hij zegt, dat
tot op heden geloof in voorspellingen een bijgeloof is .
Maar laat ik eenige voorbeelden geven van profetische
droomen, waaronder er inderdaad zeer merkwaardige zijn
Socrates, het wordt vermeld in Plato's gesprek
van Criton en Socrates, is in de gevangenis en C r i t o n
een jonge vriend van hem komt v66r het morgenkrieken
in zijn vertrek om hem tot vluchten over to halen, daar
hij meent, dat dien dag het vonnis zal voltrokken worden .
Hij vindt den gevangene nog slapende en eerbiediat
zijn rust . Als Socrates on twaakt, zegt C r i t o n hem
zijn vermoeden en het doel van zijn komst.
Neen, zegt Socrates, ik zal vandaag niet sterven
en het is goed, dat ge mij hebt laten slapen, want ik had
juist den droom, die het mij voorspelde .
Welke droom was het, vraagt C r i t o n.
Ik zag, antwoordde hij, een schoone vrouw, in 't wit
gekleed, die mij riep en zeide : S o c r a t e s, ,in drie dagen
zult gij in het vruchthare land van Phthie zijn" .
Deze woorden zijn een regel uit de Ilias, waar A c h i 11 u s dreigende met naar huis to zullen gaan, zegt : Morgen
zult ge de Hellespont van mijn schepen overdekt zien en
bij gunstig weer zal ik in drie dagen in het vruchtbare
Phthie (zijn geboorteland) zijn .
Met dien regel, meende S o c r a t e s, werd zijn dood
aangeduid, als de reis naar zijn eigenlijk thuis en tevens
dat het in drie dag en gebeuren zou . En het geschiedde
inderdaad zoo .
De twee volgende behooren tot de meest beroemde en
veelvuldig aangehaalde droomen
De dichter S i m o n i d e s vindt op zijn weg het lijk
van een hem onbekend persoon en laat het uit pieteit begraven .
1)

H u t c h i n s o n : Dreams and their meaning .
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In den nacht daarop volgend droomt hij, dat de begraven vreemdeling hem afraadt den volgenden morgen
zich, volgens gemaakt plan, in to schepen .
Hij gehoorzaamt aan de wenk en het schip, waarmee
hij vertrekken zou, vergaat .
De tweede droom luidt als volgt
Twee Arcadiers, vrienden, reizen naar een stad (Megare) ;
de een logeert bij familie, de ander gaat in een herberg.
De eerste, nauwlijks in slaap, droomt, dat zijn vriend
hem to hulp roept, daar de herbergier hem wil vermoorden .
Hij schrikt wakker, maakt zich bewust, dat het een
droom is en slaapt weer in. Opnieuw verschijnt zijn vriend
hem in den slaap en zegt hem verwijtend, dat nu hij hem
niet geholpen heeft, hij hem smeekt zijn dood ten minste
niet ongestraft to laten, dat de hotelhouder zijn lijk op
een wagen heeft geworpen en met mest bedekt heeft, om
aldus zijn lichaam morgen vroeg de poort uit to brengen .
Zijn vriend staat hevig ontsteld op en zorgt 's morgens
vroeg aan de poort to zijn en ziet er weldra den wagen ;
hij vraagt den geleider wat er in is, maar deze kiest het
hazepad ; men vindt bij het onderzoek het lij k en de
moordenaar wordt gestraft !
Kan het treffender !
Ham i 1 car droomt tijdens het beleg van Syracuse,
dat hij den volgenden dag in de stad zal soupeeren . Hij
ziet daarin de voorspelling van een spoedige overwinning en
wil zijn onderbevelhebbers then dag tot een bestorming
dwing en. Dit heeft een groote onderlinge twist ten gevolge, de belegerden doen een uitval en H a m i l c a r wordt
gevankelijk mee naar de stad gevoerd, waar hij nu inderdaad soupeert .
C al p u r n i a de vrouw van C e s a r zag den nacht v66r
diens dood haar man doodelijk gewond door de senatoren .
Zij smeekt hem 's morgens niet naar den senaat to gaan .
Hij stoort zich er niet aan en wordt vermoord .
Jozef krijgt in den droom de waarschuwing met Jezus
to vluchten en later een bevel om terug to keeren .
P ii a t u s' vrouw droomt v66r Jesus' veroordeeling een
0. E .VI11

15
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droom, die haar er toe brengt hem to waarschuwen, toch
vooral niets met then gerechten to doen to hebben . Hij
luistert niet en het blij kt later, dat hij onrechtvaardig
veroordeelt .
P a u 1 u s wordt in een droom gezegd, dat hij gerust in
Corinthe kon blijven en hij ondervindt geen gevaar .
De prinses d e C o n t i 1) droomt, dat het gedeelte van
het huis, waar haar kinderen slapen instort . Zij ontwaakt
angstig en zegt tegen haar kamenier de kinderen to halen ;
deze tracht tevergeefs haar de angst uit het hoofd to
praten, maar gaat Loch naar de kinderen ; ze vindt hen
rustig slapende en kan er niet toe komen hen to wekken
en gaat naar haar meesteres terug . Deze blijft bij haar
besluit en wil de kinderen zelf gaan halen . Men gehoorzaamt haar nu en inderdaad het huis stort voor het gedeelte, waar de kleinen sliepen, in .
Een dame, 2) in de eerste maanden van haar zwangerschap, droomt dat zij in een graftombe afgedaald is en
daar een vrouw ziet, die twee mannelijke kinderen zoogt .
Zij ontstelt maar de verschijning zegt : schrik maar niet,
ik ben je beeld, den dag, nadat ge twee zonen gebaard hebt,
komt ge in mijn plaats .
Het ongelukkige vrouwtj e kan het droomgezicht,
ondanks alle pogingen harer omgeving, niet loslaten en
is de geheele zwangerschap gedrukt en zwaarmoedig . Zij
bevalt werkelijk van een manlijken tweeling en sterft
eenige dagen daarna aan kraamkoorts .
Een dominee is gereisd naar het dichtbij gelegen Edinburg, droomt zijn pastorie in brand en zijn kind in gevaar .
Hij staat dadelijk op, keert terug, vindt zijn huis in brand
en kan nog maar juist zijn kind uit de brandende wooing
redden 3).
Uit de proceedings from the Society for psychical
research wil ik nog de volgende aanhalen
1) P. Max S i m o n, Le monde du reve .
2) J o z e f F r a n c k, aangehaald door M a c a r i o : du sommeil, des
reves ©t du somnambulisme . Paris 1857 .
3) Aangehaald door M a c a r i o .
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Een vrouw heeft een kind van zestien maanden ziek
en droomt, dat een man met een wagen bij haar stil houdt .
Hij tilt een kleed van den wagen op en zij ziet drie kisten
staan, twee witte en een blauwe . De grootste van de witte
zet hij bij haar neer en rijdt verder. Binnen eenige dagen
,sterft haar kind ; een kindj a van haar vriendin, enkele dagen
'oud, sterft twee dagen later . Zij regelen de begrafenis der
beide kinderen op hetzelfde uur en als zij in de kapel komen
wordt hen gemeld, dat er tegelijk nog een kind komt en
waarlijk er komt een kistj e voor een kind van zes jaar, en
het is blauw g eschilderd.
Een dame droomt vervolgd to worden door een aap,
een dier, waarvan zij zeer bang is en die zij in haar droom
.angstig ontvlucht. Zij vertelt, nog ontsteld, den droom aan
haar man, die haar aauraadt een wandeling to gaan waken .
Hoewel zij het anders nooit doet, gaat zij er ditmaal toe
over en ontmoet tot haar groote schrik, een aap, die losgebroken, op de t uinmuur van een slot loopt en haar,
nieuwsgierig op de muur springend, achtervolgt.
Mr . C . ambtenaar aan een station droomt, dat hij den
stationschef ziet met beide beenen afgereden door eeu rangeerenden trein, verschillende bijomstandigheden maken,
dat het in Mei moest zijn .
Hij vertelt den droom aan zijn chef, die het schijnbaar
luchthartig opneemt met de woorden, dat hij dan nog in
, elk geval een drie maanden to leven heeft en vertelt het
kort daarop ook aan een ander . En zie in de maand Mei
wordt de ongelukkige met beide beenen afgereden gevonden, ter plaatse waar de droomer hem zag.
Nu een prettig er voorbeeld . G. H u 1 i n, hoogleeraar
to Gent, verhaalde in 1894 aan prof . S i d g wick, dat een
loteling twee maanden to voren voorspelde bij zijn loting
No. 90 to zullen trekken, omdat hij op een avond in
zijn eerste slaap dat getal duidelijk in cijfers voor zich had
gezien. De jonge man, aan de beurt g ekomen, vraagt of
No. 90 er nog in is en als men hem bevestigend antwoordt,
zegt hij : juist, dat moet ik ook hebben en haalt het nummer
.inderdaad uit de bus .
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Hoewel aan deze voorbeelden nog verscheidene konden
toegevoegd worden, wil ik toch herinneren aan het betrekkelijk kleine aantal, dat een lichaam als de Society for psychical
research wist to verzamelen . Het geringe aantal droomen dat
door eeuwen heen telkens weer dienst moest doen om het bestaan van profetische to bewijzen, toont mede aan hoe zelden
droomen scherp omschreven aangaven, wat later gebeurde .
Ik bedoel hier duidelij k voorspellende droomen, die
geen uitlegging behoeven .
Voorspellingen ui droomen zijn er in een ontelbaar
getal . De waarde van dergelij ke profetien hangt geheel of
van het inzicht en de scherpzinnig heid van den droomuitlegger . Zulke profetien zijn bijv. die uit P h a r a o' s
dro.om, J o z e f's droomen, en die van den in ongenade gevallen schenker en bakker door J o z e f uitgelegd .
Maar dat is zuiver waarzeggen en leidt aan het euvel
van elke waarzegging, dat geen twee waarzeggers hetzelfde
voorspellen . Een paar kostelij ke voorbeelden wil ik aan
C i c e r o 1) ontleenen.
Een jonge athleet droomde kort v66r hij naar de nationale spelen ging, dat hij op een wagen stond en vierr
vurige paarden mende, die in voile vaart voortstormden . Hij,
ging naar een droomuitlegger en hoort, dat hij overwinnen
zal ; de snelheid en vurigheid der paarden zeg gen het .
Voor meerdere zekerheid ging hij naar een tweede en nu
wordt hem voorspeld, dat hij zeker niet zal overwinnen,
want de paarden, voor hem uitdravende, beteekenen, dat
anderen hem voor zullen zijn !
Een jonge vrouw, die zeer naar een kind verlangt,
droomt, dat haar lijf verzegeld is . Zij gaat met then zonderlingen droom naar een droomuitlegger, die haar verzekert,
dat zij nimmer op kinderen heeft to hopen, want dat haar
lichaam gesloten is . Wanhopig gaat zij naar een tweede .
Er is Been twijfel aan, zegt deze, gij zijt zwanger, want ik
heb nog nooit ontmoet, dat men iets verzegelde waar niets
in zat ! -1) Cicero, de divinatiorre .
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Zooals ik zei, het aantal beroemde en minder beroemde
profetische droomen is relatief gering en bij vele zijn ongedwongen verschillende natuurlijke redenen aan to voeren,
die tot de vervulling kunnen geleid hebben .
H a m i 1 car' s vertrouwen in zijn droom was een machtige factor om then waar to maken . Had hij zijn troepen
door zijn geloof kunuen bezielen, wellicht was hij er in geslaagd de vesting to veroveren . Nu dit niet gebeurde, en
het drijven van den opperbevelhebber, onderlinge twist bracht,
veroorzaakte het geloof in den droom een nederlaag, die
op audere wij ze de droom tot waarheid maakte .
De droom van S i m o n i d e s was blij kbaar ingegeven
door de veronderstelling van den dichter, dat de drenkeling hem zeker dankbaar voor zijn goeden daad zou zijn .
diet treurig lot van dezen had natuurlijk zijn vrees voor
de zeereis aanmerkelijk vererg erd en zoo is het begrijpelijk,
dat dit tot een droom aanieidin g kon geven, waarin hij
door den ong elukkig e voor de reis b ewaarschuwd werd en
aangemaan(l deze niet to aanvaarden .
En n u zijn en waxen schipbreuken niet z66 zelden,
dan dat het vergaan van het schip niet binnen de gewone
kansrekening zou vallen .
Hoe dikwijls droomt niet iemand, dat hij verongelukt
of sterft en hoe zelden komt het uit, zooals bij prof . B a u mg art e n, die drie dagen na zijn droom werkelijk stierf .
Mr. Pratt droomt, dat hij dood is, ziet zijne begrafenis
en de eerste aarde op zijn kis t strooien ; hij stierf den
volg enden nacht . Maar een patiente van mij, een dame,
lang ziek, zag ook haar begrafenis en hoewel zij in een
toestand was, die elken dag den flood had kunnen breng en,
leeft zij no g- en zijn er maanden verloopen .
Gemakkelijk to verklaren is het volgende geval . Eene
dame 1) in Cochin-China, droomt den nacht v66r zij op reis
ging van uit elkander springende schepen . Zij gaat echter
toch den volgenden morg en met het schip weg . De ketel
van he .- schip sprong en zij kwam jammerlijk om . Hier
1) P . M1 a, x S i m o n . Le monde du rove .
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nu wordt en den droom en diens vervulling gereede verklaard door de algemeene bekendheid in de kolonie met
den slechten toestand der ketels van de kan onneerbooten .
En als het merkwaardig is, dat de zwangere vrouw uit
de aangehaalde droom werkelij k van twee kinderen bevalt,
z66 zelden zijn tweelingen niet en z66 zelden was toen de
kraamkoorts, helaas, ook niet om in deze samenloop jets
bovennatuurlijks to zien . Want zelfs in onzen tijd, denkt
bijna elke gevoelige vrouw aan de mogelijkheid van sterven
in of door de bevalling en maakt een of andere beschikking v66r dien tijd .
De droom van C e s a r' s vrouw en die van de prinses
d e C o n t i zijn merkwaardig, maar men kan als zeker aannemen, dat ook C e s a r' s vrouw moist, dat haar man gevaar
dreigde en even goed kan het zijn, dat de prinses de C out i
niet geheel onkundig was van de bouwvalligheid van den
huisvleugel .
Men kan het toch niet verstandig noemen aan jets
bovennatuurlijks to denken, als men op jacht zijnde een
brief krijgt van een goede vriendin, waarin zij schrijft, dat
zij u liggende onder een paard heeft gezien en het gebeurt
inderdaad op den laatsten dag 1 Zulke gebeurtenissen zijn
waarlijk niet zoo zelden op jacht en toch wordt zulk een
droom mede voor de stelling aangevoerd .
Als men van een sap of een zwijn (zooals in een niet
vermelde droom gebeurt) droomt en men ziet er zulk een
dier op den dag, behoeft men toch niet aan een profetie to
gelooven en is het zoo wonderbaarlijk, dat wanneer millioenen
men schen droomen van dingen, die gebeuren k unnen, elken
nacht weer, dab er een enkele z66 merkwaardig uitkomt
als de droom van de drie kisten, die ik u vermeldde .
Daarbij elke droomherinnering is in meerdere of mindere
opzichten vaag en last gemakkelijk speelruimte voor aanvullende of elimineerende suggesties uitgeoefend door de

gebeurtenissen, die men er mee in verbinding brengt .
Hoe krachtiger het geloof an den waarnemer is, des
1)

P. M a x S i m o n~ Le monde du reve.

231 -to meer wijkt elke critische overweging ; men ziet dat ook
duidelijk bij een spiritistische seance, waar men mannen
met gezond verstand en waarheidsliefde ziet bedrogen
worden door een overtuiging, die niets to vreezen heeft,
ook niet van feiten . Hoe oncritisch de groote masse to
werk gaat, ken ik goed illustreeren met bet volgende
Een man, die als patient bij mij kwam, geloofde vast in
de beteekenis zijner droomen . Ja, zei hij, zoo heb ik ook
den dood van mijn broer voorspeld en heb ik zijn begrafenis
vooruit gezien .
Mijn broeder lag zeer zwaar ziek aan tering en nu
droomde ik van een lange mooie optocht, zooals er een
met de lustrum-feesten door Leiden gaat . Ik volgde de
stoet en eindelijk kwamen wij aan een groot huffs, waar ik
wachten moest, dock de stoet ging er in . Brie dagen
later stierf mijn broer en bet was flu duidelijk, dat die
optocht de begrafenis-stoet van mijn broeder was en bet
groote huffs, hot ziekenhuis, waarin de patient gelegen had .
Hot was een geexalteerd, maar geenszins onverstandig man,
dock de zekerheid, dat hij den dood van den lijder voorzien
had, doet hem alle dingen, die niet kloppen over bet hoofd
zien en men behoefde maar op de gebreken in den droom
to wijzen of binnen kort zou hij al wet niet overeenkwam
uit bet verhaal en uit zijn geheugen gewischt hebben .
Voorspellen onze droomen den nooit iets en moet men
geheel meegaan met K ant, die beweerde, dat hot met
bet voorspellen nit droomen, staat als met de weervoorspellingen in de almanak ? Neen, niet geheel .
Be man, van wien ik sprak, zegt, dat hij eon afscb .uw
heeft van vroolijke droomen, want als hij droomt prettig
nit to zijn on plezier to hebben, den geeft de volgende
dag ruzie on verdriet . Ziet hij koeien in zijn droomen, den
krijgt hij de eerstvolgende dagen twist en dat vooral als
de koeien om hem been dringen of aanvallen .
Ziet hij hot regenen, den staat hem verdriet to wachten .
Ligt hij daarentegen 's nachts to huilen, den heeft hij
genoegen in uitzcht en, zegt hij nadrukkelijk, dat komt
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positief uit, hij meent, dat het door herhaalde ondervindin g vast staat .
De droomer, belast door erfelij kheid, is zeer zenuwachtig, spoedig opgewon den, met neiging voor twist en
achterdocht ; dan weer uitgelaten, dan weer neerslachtig
met periodieke afwisseling.
In het stadium van opgewondenheid zal hij dikwijls
opgewekt gedroomd hebben en ontwaakt in de opgewon den
stemming zal de prikkelbaarheid, die er steeds mee gepaard
gaat, maar al to dikwijls aanleiding gegeven hebben, dat
door een kleinigheid zijn vroolijke bui oversloeg in een
toornige met onaangenaamheden tusschen hem en de
knechts, den veldwachter of den burgemeester zijner gemeente, zooals vaak gebeurde, als natuurlijk gevolg .
De buien van opgewondenheid gaan over in vlagen
van depressie, waarna perioden van betrekkelijke kalmte .
Deze perioden beginners meestal met een huilbui, niet
alleen des nachts maar ook op den dag. Geen wonder dan
ook, dat, wanneer hij door het huilen verdrietig droomde,
er dagen volgden van prettige kalmte en dat zijn droomen,
'waarin hij goede sier maakte, hem langzamerhand gingen
waarschuwen voor naderende twist .
Daarenboven, toen hij hierop eenmaal opmerkzaam was
geworden, werkte dit vermoeden het samengaan van beide
steeds meer in de hand .
Ziet hij koeien, die voor hem nit loopen, dan krijgt
hij „quaestie", zegt hij .
Dat is juist maar niet zijn interpretatie .
Hij, die telkens wettelij ke bepalingen overtreedt, is
dikwijls vervuld van vrees voor achterhaling en deze angst
brengt hem koeien, dieren voor welke hij bang is, voor
den geest en het is geheel overeenkomstig een in het
droomleven veelvuldig voorkomend proces dat de koeien,
zoodra hij ze in zijn angst ziet, help achterna loopen of
aanvallen.
Ik ben nu zelf aan het droomuitleggen en naar ik
geloof op goeden grond, omdat het hier een duidelijk en
eenvoudig geval geldt . Men kan dit alleen in speciale
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gevallen en men ziet her, dat hetgeen de droomen schijnbaar voorspellen eig enlijk met de droomen gevolgen zijn
van eenzelfde oorzaak .
Toch kunnen de droomen in zulke gevallen sours zuiver
profetisch zijn doordat de droomer, wanneer hij door een
toevallige oorzaak van koeien droomt in den toestand van
prikkelbaarheid komt, die antlers de oorzaak van den droom
was ; maar het gevolg kan natuurlijk hetzelfde zijn, namelijk
twist . Dit g eldt ook voor vele gevallen van den dood voorspellende droomen, die door de ernstige stoornis in het
zieleleven, sours het gevreesde waar waken .
Een andere natuurlijke bron van voorspellende droomen
vinden we bij het volgende geval .
Een drin.kebroer was zich zijn euvel maar al to zeer
bewust en had dikwijls kortstondig berouw over zijn zwieren,
dat hem telkens in zijn eerste plichten to kort deed schieten .
Geen wonder dat de vrees van zijn werk weggej aagd to
zullen worden, dikwij is in hem opkwam en zoo g ebeurde
het vaak, dat hij droomde door zijn patroon weggejaagd to
worden voor het iuderdaad g ebeurde .
Hoe droomen het omg ekeerde kunnen voorspellen
maakt het volgende duidelijk .
Een koeiendrijver zei mij dikwijls in den l aandagnacht
to droomen, dat hij den volgenden dag weinig vee zou to
drijven krijgen, maar, liet hij er dadelijk op volgen, ik had
dan joist meestal veel to doers!
Het is nu wel begrij pelij k, dat de man 's nachts in
onrust was of hij 's morgens zijn kostj e voor eenig e dag en
zou verdienen enn dat die bezorgdheid hem weinig vee
voorspiegelde, maar even begrijpelijk is het, dat de man
door den droom opg eschrikt er vroeg bij was en extra zijn
best deed our zoo spoedig mogeiijk zich een voldoend
aantal koeien to verzekeren en zoo door zijn ijver het
gebrek, waarmee het noodlot hem scheen to dreigen, zag
afgewend .
Vele soortgelijke gevallen hebben tot het geloof geleid,
dat de droom het omgekeerde voorspelt van wat to wachten
vat . Helaas echter voorspellen vele angstwekkende droomen
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de waarheid . Een lijderes aan periodieke krankzinnigheid,
die ik onderzocht, droomde telkens v66r den aanval begon,
datgene, wat zij in haar krankzinnigheid zag en wat zij
dan leed ; op den dag was zij weder geheel in orde, maar
eenige dagen daarna brak de vlaag van krankzinnigheid door .
Een andere patience vertelde mij, dat zij telkens,
wanneer zij weer ten proof van hare hallucination ging
worden, droomde van brand in de branderij, die tegenover
haar ouderlijk huffs staat .
Een patience van Dr . S oilier word gewaarschuwd
voor haar periode van zwaarmoedigheid door hot droomen
over haar vaders dood .
Een andere patience van mij ging gezond naar bed en
droomde dat zij zeer ziek was ; coon zij ontwaakte was zij
reeds niet lekker en weldra ontwikkelde zich eon heftige
longontsteking.
$ e n n i n g s vermeldt van eon dame, die telkens van
haar dokter droomde, wanneer eon aanval van haar lijden
in aantocht was .
G al enu s verhaalt van eon man, die droomde, dat
zijn been van steep was en eenige dagen daarna kreeg hij
eon verlamming in zijn been . A r m a n d d e V i 11 e n e u v e
droomt, dat eon bond hem in zijn been bijt ; op dezelfde
plaats krijgt hij na eenigen tijd eon kwaardaardige zweer .
C o n r a d G e s s n e r droomt, dat eon slang hem in de
zijde bijt en er ontwikkelt zich eon groot ontstekingsproces.
Al doze voorspellende droomen vinden bun natuurlij ke
verklaring daarin, dat tijdens den slaap prikkels bewust
worden, die of in den toestand van waken er niet zijn of
onbewust blijven door de tallooze krachtiger gewaarwordingen van bet dagleven . Zij geven dan in den nacht aanleiding tot droomen, die bet gevoelde in beeld brengen of
roepen beelden en gevoelens wakker, die bij vorige aanvallen van bet lijden ook aanwezig waren .
Die oorzaken behoeven goon plaatselijke prikkels tot
oorzaak to hebben, maar kunnen de eerste geringe veranderingen zijn in den algemeenen toestand van de patient .
Zoo bijv . in bet geval van de vrouw, die eerst droomde,
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wat zij later in haar krankzinnigheid op den dag zag en
leed . Hetzelfde had plaats in het volgende geval :
Een bakkersvrouw was naar de meening harer omgeving zenuwachtig, maar het onderzoek deed een ernstiger
lijden vermoeden, een lijden, waarbij in den beginne dikwijis vlagen van e .altatie en ing enomenheid met zich zelf
voorkomen .
Toen ik naar haar droomen vroeg, vertelde zij dikwijls
heel prettig to droomen . Herhaaldelijk zag zij zich als een
rijke dame, met prachtige kleeren, aan wie men alle eerbewijzen gaf en vervolgde zij, kom ik wakker, dan is al
het moois weg en ben ik weer de eenvoudige bakkersvrouw .
Deze bekentenis nam alien twijfel weg en hoewel de
eerste maanden het sombere oordeel schenen to logenstraffen,
traders toch daarna alle verschijnselen den ernstige ziekte
to voorschijn .
Er zijn voorspellende droomen, ongetwijfeld . Hetzij
door uitbeelding van het alleen in den slaap waargenomene,
hetzij door opdoeming van herinneringen, hetzij door reactie
op het toevallig gedroomde, hetzij door het bekende samengaan van sommige verschijnselen, hetzij eindelijk door het
zoogenaamde Coeval . Maar er is geen reden om deze laatste aan bovennatuurlijke invloeden toe to schrij ven, al zijn
de natuurlijke oorzaken onbekend .
Tot het aannemen van profetische droomen, die directe
boodschappen zouden zijn van een andere wereld dan de
onze, daartoe is geen grond aanwezig .
Hoe nauwkeuriger ons droomleven wordt onderzocht,
hoe meer onze psychologische kennis toeneemt, des to meer
zal het mogelijk zijn onze droomen to begrijpen en er eventueel voorspellin gen uit to kunnen doers, ten bate van den
droomen.

HAMELBERO'S VRIJSTAATSOHE JAREN
(1856-1871)
(Slot .)

noon
Dr. HENDRIH P. N. MULLER .

Nu Hamelberg dit verdrag tot stand had gebracht,
besehouwde men hem in Zuid-Afrika als den eersten en
kundigsten staatsman van den Oranje-Vrijstaat . Toen dan
ook President Boshoff zijn voornemen to kennen gaf om
na de op 22 Nov . 1858 aanvangende zitting van den
Volksraad voor eenige maanden naar Natal to gaan, werd
Hamelberg (9 November 1858) uitgenoodigd gedurende zijn
afwezigheid zijn ambt waar to nemen . Daaromtrent teekent
Ham elberg het volgende aan : „Aan Van Dijk van Soelen"
(een Hollander, toenmalig landdrost van Bloemfontein)
„zal men zich niet onderwerpen ; Roberts (de staatsprocu„reur) zal in veertien dagen met iedereen twist hebben ;
„Venter (J . J.) zal alles in de war eturen, terwijl Spruyt
„geheel onbekwaam is ; daarenboven kan de laatste moei„lijk tegelijkertijd gouvernements-secretaris en waarnemend
„President zijn . Ofschoon de heer Spruyt mij heden namens
„den Staatspresident is komen vrag en of ik diens ambt
„wil waarnemen, heb ik daarin minder dan geen lust . Ik
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„mij in mijn gewone bezigheden groote schade berokkenen
„en moeilijkheden krijgen met ambtenaren, die mij dat later
,ozullen inpeperen ."
Hamelberg's wensch is vervuld geworden ; want bet
presidentschap van den staat is door hem nooit tijdelijk
of blijvend vervuld .
Van twee kanten gewerd hem in de zelfde maand,
November 1858, een requisitie om zich verkiesbaar to
stellen voor den Volksraad en wel voor de wijk Ondervalschrivier, district winburg, en van den beer Joh . J .
Bornman van Renosterrivier voor diens wijk .
Hamelberg nam bet eerste aanzoek aan ; hij werd ge-.
kozen en nam 7 December 1858 zitting in den Raad,,
tengevolge waarvan hij als secretaris van dit lichaam
aftrad.
De requisitie van Onder-valschrivier worde bier gevolgd°
door eenige antwoorden op requisities uit den zelfden tijd, .
omdat zij licht werpen op de denkwij ze en ook op de mate
van „geleerdheid" 1) der toenmalige gezeten burgers ; die
brievenn zijn gekozen uit de reeks die Hamelberg heeft
afgeschreven, somtijds wegens zijn behagen in bet ongewone of komische .

Men ziet uit deze brieven, dat de schrijvers, gewone
boeren, geenszins bekwaamheid missen om zich in bet
hoop-Hollandsch, voor hen een bijkans vreemde taal, uit
to drukken . Volmaakt hoog-Nederlandsch zijn de brieven
van Boeren uit dien tijd natuurlijk niet . Doch alle door
hen geschreven stukken., in mijn archief aanwezig, bewijzen,
dat de vestigers van den Vrijstaat geenszins, zooals dikwijls .
beweerd is, onopgevoede, onbeschaafde lieden waren, en
dat men zich integendeel moet verwonderen over de vorming die zij zich, trots de tallooze moeilijkheden, hadden
eigen gemaakt. Ook bet schrift en de vorm deter brieven
zijn zonder uitzondering welverzorgd .
1) Flet woord, dat President Kruger bij zijn aankomst to 's Graven
hage in 1900 gebruikte voor bet genoten hebben van onderwij s .
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Aan den
WEd, gestrenge Heer

238 --Kroonstadt, den 28 October

1858 .

H. A. L. HAMELBERG .

Bloemf ontein .
W .Ed . Gestr. Heer.
Wij de ondergetekende stemgergtiigden burgers van doze Staat
wonende in hat wijk onder Valsrivier distrikt van Winburg Nemen de vrijheid UW .Ed. Gestr. met daze to verzoeken om ons de ear to vergunnen
UWEd. Gestr . op nomonatie to mogen stellen als lid van den HEd . Yolks
Raad voor daze voornoemde Wijk . En wanneer wij ons oog vestigt op de
belangen walk gij van tij d tot tij d hebt betoond tot hat welvaart strekkende van Land en Volk, Kerk en Staat dan aarzelen wij niet hier to zeggen dat wij in UWEd. Gestr. den volkomenste vertrouwen stellen . En
beloof UWEd, onze medewerking . En wij verblijve in de verwachting
om eon gunstig antwoord van UWEd . Gestr. to mogen bekomen verblijven
wij UWEd. Gestr . Heer, DW. Dienaars
G. H. S . ROSA.
I. F . GUTJAHR
P. I . VAN WIJNGAAD .
WM . BARWISE .

M. H . BORNMAN.
W. A. BESTER.

WM. STONE .

H . I . GELDENHUIJS.

J . VILJOEN .

GEORGE

PAYTON.

J . KOEKOEMOE R .

Bijkans roerend om zijn waardigen eenvoud lijkt mij
hat volgende antwoord van J . A.. du Plessis 1).
Strijdfontein, 23 November 1860 .
Aan den WelEdele Heeren J. J . GROENEWALD, J . N. Uvs en de
andere onderteekenaren van de requisitie .
Mijneheeren, - UEd . t o bedienen op dozen requisitie waarin UEd .
mij als candidaat verzoekt als lid van den HEd . Volksraad om als uwen
vertegenwoordiger to zijn in den Volksraad van den Oranjevrijstaat ; maar

ik moot UEd . doze mijne gebreken bekend stellen als dat ik eon gebreklijk
man ban zooals UEd. bekend is dat ik soms mij niet kan helpen . Ten
tweede, ban ik maar eon zwak geleerde schapenwachter ; ten derde, ban
ik de wetten van dozen Staat niet geheel bekend ; ten vierde, soms ban
ik zonder yolk. 1k zou UEd. dus radon om naar eon bekwaam en geschikt
persoon uit to zien die zijne pligt kan voldoen, maar Mijneheeren, als UEd .
mij met doze gebreken niet wilt verschoonen, dan zal ik hat verzoek van
UEd . aannemen met de hulp en zegen van den Allerhoogsten Koning, en
ZOO wil ik hopen dat UEd . rmij uwe belangen en begeerten zult bekend
stellen voor de zitting das Volksraads, en zoo dank ik UEd . hrn. voor doze
1) Gouvernem. Courant

an 4 December 1860 .

-- 239 -eer en vertrouwen die U Ed . in mij stelt, zoo hoop ik dat de Heere hot moog
zegenen, en zoo noem ik mij,
Uw . dv . vriend en dienaar
J.

A. DU PLESSIS .

Antwoord van Klaas Uys in de Gouvernements-courant
van 4 Januari 1$59 op een requisitie voor Raadslid voor
de wijk Ondervetrivier, district Winburg
„ik - verzeker u dat ik altoos, met de hulp van God, trachten zal
uwe en mijne belangen in hot land to helpen bevorderen, naar mijne eenvoudigheid, want groote bekwaamheid moet gij van mij niet to wachten
wezen, indien gij de eer mogt hebben mij door uwe stemming als uw vertegonwoordiger to verkrijgen, ben ik Uw dienaar en vriend, J. A . Uys." --

Antwoord van W . A. Venter

1) .

Doorndraai, Kaalspruit, 2 Oct. 1860 .
Aan den weledele hrn. W. A . DU PLOOY en C . F . J . DU PLOOY, en
de andere hrn die de requisitie geteekend hebben .
Weledele Heeren, - 1k heb de eer de ontvangst van uwe requisitie
van don 24 Sept . to erkennen, waarin gij mij verzoekt mij als kandidaat op
nominatie to doen stellen, om in uwe wijk in de volksvergadering to vertegenwoordigen . Ofschoon ik van mijne tekortkoming bewust ben ter vervulling van zulk eene verantwoordelij ke task, en hoewel hot de eer en de
zucht mijns levens niet is, zoo gevoel ik mij echter gedrongen uw verzoek
in to willigen, en verzeker UEd. dat ik altoos met de huip van do hove
Heere trachten zal uwe en mijne belangen in hot land to helpen bevorderen
maar mijn zwakke eenvoudigheid, want groote geleerdheid hob ik niet,
maar vele ondervinding, indien gij de eer moogt hebben mij door UEd's
stemmen als vertegenwoordiger to verkrij gen .
Ik ben UEd's dienaar en vriend
`V . A. VENTER .

Antwoord van J . J. Venter .
Kaalspruit, 3 November 1860 .
De hrn. S . DU PLESSIS, A. P . J . VENTER en andere teekenaren.
Veel geachte Heeren en Landsbroeders ! 1k erken de ontvangst uwer
requisitie. 1k ben zeer verwonderd hot zoolang na deszelfs datum to ontvangen. 1k weet inderdaad niet wat U Ed . to antwoorden . 1k dacht dat die
keus op mijne geringe diensten bij alle de burgers verdwenen was, terwijl
ik al lange jaren gediend heb. Nu terwijl ik zie dat de keus van sommigo
uwer op mij blij f t, is hot mij eon blij k van achting, en hot kan niet andere
ale voor mij hoogst vereerend wezen . 1k zou besluiten de moeite en gewigt verder op mij to nemen. maar twee zaken verhinderen mij . Hot eerste
1)

Zie Gouvernem . Courant van 16 October 1860 .
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is, ik moat een eed afleggen, hetwelk bekend is in de „Reglement van

„Orde", voor de Raad, en volgens mijn verstaan, zie ik geen kans dien eed

to zweren en hat publiek getrouw tot dienst to wezen, want daar moat
ik zweren voor de wet en niet voor hat yolk . 1k beschouw dat de wet is
om en voor hat yolk, dus moat hat yolk er over kunnen disponeeren, en

die eed is bindend voor de wet 1) ; en ten tweede : ik ban een vader van
een groot huisgezin, waartoe veal vereischt wordt om to maintineren, en
ik door de betrekking veal tij ds van mijn beroep of wezig moat zijn, waar-

door mijn bestaan verkort blijft, en hat traktement aan die betrekking
toegelegd, is niet zooveel dat hat mijn verblijf to Bloemfontein bestrijkt,

waarom ik volstrekt weiger mij als kandidaat voor to laten stellen . Doch
als hat publiek in de twee redenen kan voorzien, zoo stel mij voor, en
onder de hulp das Heeren, zal ik met hat volste vermogen doen voor Land
en Yolk zooveel mij de Heer krachten schenkt.
1k blijf met hoogachting,

UEd's dw . dienaar en vriend
J . J . VENTER.

In de Gouvernements-courant van 2 7 November 1860,
waarin daze brief wordt afgedrukt, wordt daaraan hat volgende toegevoegd
,,N.B. De hear J . J. Venter wenscht bovengenoemd
„antwoord als een toestemmend antwoord beschouwd to
„hebben .
J. W, Spruyt,
Gouvts. Secretaris."
Daze J. J . Venter, die in dii opstel gelij k in de staatkundige gebeurtenissen dier dagen in den Vrij staat telkens
optreedt, was niet alleen ongewoon en kernachtig van
hoedanigheden, dock ook van taal en uitdrukkingswij ze .
Ziehier uitroepen die Hamelberg nit zijn mood heeft opgeschreven
„Ik zal hem schieten, dat hij barst .
Ik zal hem een
„oorkonkel geven, dat zijn hartslag hem voor de voeten
„valt.
Ik zal hem schieten, dat zijn h ersens tegen den
„muur spatten ."
Sommige advertenties dragen een zelfden stempel, b.v..
1) 1k dank dat hij hier, in verband met den gevorderden eed op

de grondwet, hat oog heeft op Hamelberg's verwijt, dat zijn hiervoren

vermeld voorstel aangaande burgerrecht strijdig was met de grondwet en
daardoor reeds onaannemelijk .
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de volgende, beide verschenen in de Bloemfontein Gazette
van 28 Mei 1858 :
De ondergeteekende J. F. de Beer biedt to koop aan eene plaats
onder aan Vaalrivier, onverbeterbaar voor groot en klein vee en wel gelegen voor zaaijerij ; onder het water en nochthans droog, enz .
Kennisgeving van vennootsehap .
De Heer Murdo Macdonald, als eene vennoot toegelaten zijnde in de bezigheid tot hiertoe door den hr. George Reed gedreven, gemelde affairs zal
hiernamaals door de ondergeteekende onder den naam en firma van
REED en MACDONALD,
voortgezet worden.
Fauresmith,
GEORGE REED .
22 Maart 1858 .
MIJRDO MACDONALD .

Nauwelijks maakte Hamelberg deel uit van den Volksraad, of President Boshoff nam tijdens zijn verlof in Natal 1),
vdor zijn grondwettige 5 jaren om waren, zijn ontslag . In
1866 treft men hem aldaar aan als lid van den Wetgevenden Raad voor het district Kliprivier .
De voorzitter van den Volksraad E . R. Snijman werd
begin 1859 aangewezen om zijn ambt voorloopig waar to
nemen, en pogingen werden in het werk gesteld om den
Staatspresident van de zusterrepubliek M . W. Pretorius
tegelij k hetzelfde ambt in den Vrij staat to doen innemen . Die
pogingen gelukten ; met overgroote meerderheid,1282 stemmen tegen 310 op de vier andere kandidaten to zamen,
werd Pretorius in December 1859 tot Staatspresident inn
den Vrij staat gekozen 2).
Nu nam Hamelberg zijn ontslag als lid van den Volksraad, waarvan hij nauwelijks meer dan sen jaar deel had
uitgemaakt . 2 Januari 1860 schrijft hij daaromtrent in
zijn dagboek
1k heb heden aan den Secretaris van den Volksraad eene missive
gezonden, houdende kennisgeving aan den Raad, dat ik mijn mandaat als
volksvertegenwoordiger voor de wij k Ondervalschrivier nederleg . 1k ben
1) Zie o . a . C . J . van Rooijen's aangehaald verhaal „Uit de Oude
„Tijd ." Boerenvriend, Bloemfontein, 1899, blz . 60 .
2)
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242 -tot dat besluit na rijp overleg en raadpleging met anderen gekomen om
verschillende redenen . Er is, ofschoon dan ook zonder grond, onder eon
deel van hot yolk een groot wantrouwen tegen de Nederlanders opgewekt ;
er is, gelij k herhaaldelij k gebleken is, bij de meeste ingezetenen der wij k,
welke ik vertegenwoordig, een tegenzin tegen mij, voortspruitende uit
verschil van politieke denkwij ze ; er is bij velen eene stellige begeerte om
den heer Pretorius als president bevestigd to zien, onverschillig op welke
wij ze, onder welke omstandigheden en met welke vooruitzigten zulks geschiede, en de zoodanigen zullen hem bij de aanstaande Raadszitting (gewapend, wordt gezegd) near Bloemfontein vergezellen ; er bestaat een
algemeene geest van of keer omtrent de wetten, de belastingen, de ambtenaren en eene algemeene zucht om zeer veel to veranderen of of to schaffen, wet ik zou wenschen to behouden ; or is groot gevaar, dat ik, in den
Volksraad mij verzottonde tegon zoo veel, dat zal worden voorgesteld,
of punton ter sprake brengendo (as in duty bound), welke anders met stih
zwijgen zullen worden voorbijgegaan, de oorzaak zal zijn, dat de Volksraad uiteongedreven wordt on de laatste zweem van wettigheid en orde
verdwijnt ; or is zokerhoid, dat ik evenwel niet in staat zou zijn door mijn
verzet en mijne redeneeringen eenig good uit to rigten of eenig kwaad to
keeron onder de omstandigheden, waarin hot land geplaatst is. Om doze
en dergelij ke redenen hob ik gemeend voor hot algemeen belang hot beste
to handelen door mijne gezegde betrekking nnder to leggen on zoodoende
goon nutteloos en misschien noodlottig struikelblok to worden op eenen
wog, dien de groote masse bewandelen wil on trots alle hinderpalen bewandolen zal. Verschilt de Raad met mij van gevoelen omtrent de wenschelijkheid dat ik mijn mandaat als volksvertegenwoordiger nederleg, on vorklaart hij zich dus ongonogen mijn ontslag aan to nemen, dan zal ik voortgaan in denzelven werkzaam to zijn, totdat de tijd, voor welkon ik gekozen
bon, verstreken is .

Doch de Raad nam zijn ontslag aan, 7 Februari 1860,
in dezelfde maand dat Pretorius den eed aflegde als Staatspresident van den Oranj e-Vrij staat .
Trots zijn ontslag uit den Volksraad duurde Hamelberg's deelneming aan de Vrijstaatsche wetgeving in zoover
voort, dat hij „een raadsman en Bids van de meeste leden
„van den Volksraad en Uitvoerenden Raad" bleef 1) .
Drie dagen to voren verloofde hij zich met mej . Dorcas
Lucas, de in 1838 to Grahamstad (Kaapkolonie) geboren
dochter van een Schotsch zendeling, en 26 Juli 1860 trad

hij met hear in hot huwelijk, ten huize van hear blgedverwant
C. S . Orpen to Smithfield op Carmel . Zij is een liefde1) Bloemfonteinsche „Express", 6 October 1896 .
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voile, zorgzame echtgenoote geweest, en aan haar invloed
schijnen mij het Godsvertrouwen en de vrome zin bij
Hamelberg to danken, die van den dag zijner verloving of
uit zijn dagboek spreken . Zij stierf in 1879 to A .rnhem
(Nederland).
Nauwelijks had Hamelberg haar de echtelijke mooning
to Bloemfontein bins engevoerd, of Bloemfontein ontving
het eerste vorstelijke bezoek . Pries Alfred, de latere Hertog
van Connaught, zoon van Konin gin Victoria, destijds adelborst 1), vertoefde toen eenige dagen in de Vrijstaatsche
hoofdstad. Dat Hamelberg een eerste piaats onder 's lands
burgers innam, bleek uit de oplettendheid die de jeugdige
worst aan hem en zijn vrouw bewees .
Niet weinig werd zijn levee verrijkt, toen spoedig
daarna zijn boezemvriend Jacobus Marinus Lodiesio Heyligers, met wien hij to Utrecht gestudeerd had, zich to
Bloemfontein kwam neerzetten . Hamelberg ging hem to
Port Elisabeth ontmoeten, waa,r, blijkens het dagboek, toen
nog in het Hollan dsch werd g epredikt en reeds een schouwburg verrezen was ; uitermate slecht werd daar gespeeld .
Op het einde van 1861 zette Heylig ers voet aan wal, nam
to Bloemfontein zijn intrek bij Hamelberg en heeft daar
tiers jaren lang gewoond . Belangrijke diensten heeft hij
aan den Vrijstaat bewezen, op den eere-maaltijd, door den
Nederlandschen consul Van der Post to BI oemfontein bij
het huwelijk van Koningin Wilhelmina gegeven, herdacht
dan ook President Steyn hem onder de verdienstelijke Hollanders, die in den Vrijstaat hebben gewoond . Nederlanders
als hij, van opvoeding en van deftigen huize, met goede
vormen en eenig vermogen, op wier verieden niets to zeggen viel, waren toen ter tijde in Zuid-Afrika, inzonderheid
in de republieken, uiterst dun gezaaid . Buitendien bezat
hij een uitn.emend en beminnelijk karakter en wijdde hij
zich geheel aan de belangen van den Vrijstaat, door de
uitgave to ondernemen van ,,De Tijd, Staatkundig Nieuws,,en Advertentieblad voor den oranje-Vrijstaat," een week1)

„ons Tijdschrift", Amsterdam-Kaapstad, 1898/9, biz . 51

.
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bled waarvan het eerste nummer verscheen op 29 October
1862 . ,A.lleen de Nederlandsche teal werd er gebruikt ; de
Engelsche alleen bij uitzondering . In den aanvang bijkans
geheel door Hamelberg geschreven, is „De Tijd" het
orgaan geweest der nationaal-gezinden, dat zijn staatkunde
alleen liet besturen door de belangen van den Vrijstaat .
De gebeurtenissen aldaar maakten het na eenige jareii vane
Engeland of keerig en Heyligers haalde zich daardoor den
heat der Britsche bevolking op den hall en was niet
altijd zeker van zijn leven . Gezamenlijk met Hamelberg,
wiens boezemvriend hij tot den dood gebleven is, vertrok hij in 1871 weder near zijn vaderland, wear hij het
volgende jaar trouwde met mevrouw de wed . Emants, geboren Verwey Mejan, to 's Gravenhage ging wonen en reeds
in 1877 overleed . Zijn weekblad werd na zijn vertrek uit
den Vrijstaat voortgezet, dock slechts gedurende weinige
jaren ; het laatste summer, in mijn archief aanwezig, dagteekent van 28 Januari 1875 . Ongelukkerwijze schijnt een
volledige reeks van dit voor de Vrijstaatsche geschiedeni~
belangrijke bled nergens bewaard en ontbreken er zelfss
summers aan het eenige mij bekende exemplaar, dat in
mijn archief. Tot 1865 werd het bled gedrukt en uitgegeven
bij J. W. Spruyt, den gouvernements-secretaris, daarna
bij Van Iddekin ge en Co, en vervolgen s van 1872 of bij
W. C . Peeters Senior, alle drie Hollanders van geboorte en
to Bloemfontein woonachtig .
Van dezen werd J. W. Spruyt volgens de Staatscourant
der Zuid-.A.fraansche Republiek van 7 November 1866 benoemd tot „gouvernements-secretaris" van Transvaal, ter
vervanging van H. van der Linden, die er tevens lid van den
Uitvoerenden Raad geweest was en nu benoemd werd tot
thesaurier-generaal en postmeester-generaal . „De Tijd" van
30 Maart 1871 maakt melding van Spruyt als „generaal
„en commissie-agent to Ladybrand (Veroverd Grondgebied,
„Oranje-Vrijstaat)" en bericht tegelijkertijd dat de £ 600 nitstaande schulden in zijn. „insolventen boedel" toes verkocht
wares voor £ 82 „en een erf met gebouwen, gelegen mast .

---
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„de publieke kantoren to Rustenburg in de 2 . A . R, vooi
3.16 .-"!
De tweede van het zooeven genoemde drietal, Peeters,
was in 1859 tien dagen lang landdrost van Kroonstad
geweest en toes door de burgers verj aagd 1) ; de notulen
van den volksraad vermelden hem als in 1879 gekozen tot
volksvertegenwoordiger voor het dorp Rouxville .
Wat Van Iddekinge betreft, deze was een vrcolijk en
beminnelijk man, die to Delft student was geweest en
reeds sedert 1859 in den Vrijstaat woonde, wear hij tot
zijn dood in 1890 is gebleven . Hij is er in 1859 begonnen
als landmeter, werd het volgende jaar de eerste landdrost
van het nieuw geschapen distrikt Bethulie en trad in 1862
op in dezelfde hoedanigheid in het nieuwe distrikt Philippolis, toen de Grikwa-kapitein Adam Kok uitgekocht en
uit den Vrijstaat weggetrokken was . ,,De Tijd" van 30
Maart 1871 vermeldt hem als „beeedigd taxateur en vendu„afslager," tevens drukker en uitgever to Bloemfontein . Hij
heeft vele jaren lang nog al invloed uitgeoefend, ook in
den volksraad wear hij jaren lang zitting heeft gehad en
zelfs een tijd lang een voorman geweest is, zoodat hier de
herdenking worde afgedrukt die de hoofdopsteller van de
„Express", het voornaamste toenmalige bled van den Vrijstaat en een der gewichtigste van Zuid-Afrika, bij zijn
overlij den aan hem wij dde
Jonkheer Jean Francois van Iddekinge werd in September 1836 to
Groningen in Holland geboren. Hij was student aan de toenmalige hoogeschool to Delft en vestigde zich ongeveer 30 jaren geleden in dezen staat,
wear hij werd geadmitteerd als gouvernements-landmeter op den 7den
September 1859 . Hij heeft echter slechts weinige werkzaamheden in die
betrekking verricht, want al spoedig werd hij secretaris van den bogEd. Volksraad en later landdrost van Bethulie en Philippolis, daarna lid
van den HEd . Volksraad, welke waardigheid hij later opgaf om zich in
Bloemfontein to vestigen, wear hij zich als nieuwsbladuitgever ging werkzaam stellen . Te zamen met nu wijlen den heer Heijligers had hij de drukkerij en gaf hij het weekblad „De Tijd" uit, welk bled geruimen tij d veel
nut heef t gesticht . Later begaf hij zich weder in den staatsdienst als
Registrateur en Griffier der Hoogere Hoven, toen die pas werden samenge1)
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steld, als zij flu bestaan ; dock sedert 1876 had hij goon verdere vests aanstellingen bij hot gouvernement, hoewel hij meermalen tij deli] k met velerlei
gewichtige werkzaamheden word belast . In de laatste j aren was hij als
geadmittoerd agent to Bloemfontein de vraagbaak van velen ; en zijn uitstekend geheugen van zaken en gebeurtenissen, in do eerste j aren van dit
land voorgevallen, maakton hem in vole opzichten onmisbaar . Dikwij is
noemde hij zich lachend „hot kantoor van verloren documenten", en terecht
kon hij zich dien naam geven, want meermalen herinnerde hij zich dingen
en omstandigheden, waardoor vergeten en verloren papieren konden worden opgespoord en gevonden . Hij steldo eon levendig belang in alles wet
hot publiek of de welvaart van hot algemeen betrof, en als secretaris van
hot landbouwkundig genootschap to Bloemfontein heeft hij groote diensten
bewezen . In hot of geloopen j ear word zijne beantwoording van eene prij svraag, door hot genootschap uitgeschreven, met den eorsten prijs bekroond
en bij landbouwtentoonstellingen deed hij steeds zijn uiterste best om alles
geregeld en good to doen afloopen. Hij was persoonlijk met bijna iederen
Vrij stator van ouderen datum bekond, en eon ieder mocht gaarne met
hem omgaan. Haddo hij zich moor or op willen toeleggen, hij zou grooten
naam als schrijver kunnen verkregen hebben en hij heeft ons menigmaal
aangenaam bezig gehouden door geestige, luimige stukjes, die hij of in
hot publiek voordroeg of weleer in hot Familieblad of later in hot ZuidAfrikaansche Tijdschrift list drukken . Zijne geestige invallen, grappige
opmerkingen en altij d gereede lust tot aardigheden hebben velen vermaakt
en getuigden van eon holder, gezond verstand, dat hem tot hot laatste
levensuur is bijgebleven . Zijne vriendelijkheid en hulpvaardigheid hebben
hem vole vrienden verworven, die hem waardeerden als eon trouw, oprecht
vriond . De overledene was gehuwd met de dochter van wijlen den landdrost van Soelen on leaf eene treurondo weduwe on zes kinderen na .

Gedurende de eerste jaren van zijn huwelijk, hot tijdperk waarin M . W. Pretorius eau hot hoofd der beide
republieken ston.d (1860-'63), heeft Hamelberg zich met
betrekking tot 's lands bestuur zooveel m og elijk op den
achtergrond gehouden . Wear zijn hulp echter noodzakelijk
was onthield hij die niet en trad dus tegen heug en meug
tijdelijk op als staatsprocureur, toesn doze ambtenaar 1
September 1860 aftrad ; Hamelberg's benoeming word bij
afwezigheid van den President geteekend door den gouvernementssecretaris J . W. Spruyt als waarnemend staatspresident . Op .Hamelberg's aan.drang word hij echter reeds
11 April 1861 van doze waarnemin g ontheven door de
aanstelling tot staatsprocureur van. J. H . 10t. Valcken.aer,
sen Nederlander, die reeds in hot volgende jaar in dit zelfde

-- 247 -ambt voor de Zuid-Afrik.aansche Republiek werd benoemd .
Evenzeer berustte hij in zijn benoeming tot voorzitter eener
commissie, ingesteld bij artikel 1 van ordonnantie N° .1 van
1862, „bepalende de wij ze van toelating van advocates, procu„reurs, notarissen en agenten en van hunne schorsing en
„afzetting in zekere gevallen," en in zijn aanstelling van
22 Juni 1863 „om met den gouvernements-secretaris en den
„landdrost van Bloemfontein instructies to vervaardigen
,,over de wijze hoe en de plaatsen waar protester en
„appellen in landcommissies moeten behandeld worden ."
Doch hij zag gees kans om order dit bewind met voldoende vrucht aan de beraadslagingen in. 's lands Raad deel
to semen en weigerde op dies grond een verzoek om als
volksvertegenwoordiger op to treden, 24 Juni 1862 voor
Philippolis en 22 Juli 1862 uit Harrysmith tot hem gericht . Het eerste droeg behalve de onderteekening van
den in die dag en nogal bekenden H . Harvey ook die van
een aantal Engelsche boeren, Duitschers en Hollanders,
order welke laatstenn ik de names aantref van Hendrik van
der Hoop en F . H, van der Hoeven . filet tweede, door
.Afrikaner-hand geschreven en gesteld en evenzeer blijk
geven de van bekwaamheid en gemak inn het g ebruik der
landstaal, eindigt met de woorden : „Wij vertrouwen dat
„deze onze nederige verzoek niet van de hand zal worden
„gewezen ."
Tenn eerste achtte hij een gezamenlijken president voor
de beide republieken op dit oogenblik flog noodlottig . „De
„Vrijstaat", zegt hij in De Tijd van 12 November 1862,
,,is bet Transvaalsche yolk in den wedstrijd van maatschap„pelijke ontwikkeling blijkbaar vooruitgeloopen . Elet yolk
„bier heeft geleerd bet gevestigde gezag to eerbiedigen en
„zich met bet noodzakelijke kwaad van belastingen to ver„zoenen . Niet aldus in Transvaal ."
Maar buitendien, Pretorius bleek tegen zijn task in
geenen deele opgewassen . Hij bleek onbekwaam om de
door Boshoff verdienstelijk aangevangen wetgeving, waarvan
Hamelberg, naar bet Volksraadslid H . Klijnveld mij mededeelde, grootendeels de stille ontwerper is geweest, verder
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to ontwikkelen. De schatkist, in welke President Boshoff
bij zijn aftreden een batig saldo had achtergelaten, werd
ledig en met schulden bezwaard . De uitgaven, in 1860 nog
slechts £ 21.000, bedroegen in het volgende jaar £ 32 .000
en in 1863 £ 42 .000. De strijd met de Kaffers nam geen
einde . Evenmin de regeeringloosheid in de Zuid-Afrikaan°sche Republiek . Telkens vertoefde Pretorius buitenslands,
meestal wegens zijn ambtelijke plichten in de Zuid-Afrikaansche Republiek en ook voor zijn boerenbedrijf aldaar .
Een andere rein werd door hem naar de Kaapstad ondernomen om voor den Vrijstaat een aandeel to verkrijgen in
de aan de kust geheven invoerrechten en met Engeland
een schikking to treffen omtrent een vereeniging der beide
republieken, dock slaagde niet . „De veelvuldige afwezend„heid van den Staatspresident veroorzaakte eene zwakte
„van hot gouvernement, welke bijkans met een volslagen
„geniis aan regeering gelijk stood" 1), ook doordat het bestuur geen manners telde die hem naar behooren tijdelijk
zouden hebben kunnen vervangen .
Toen flu de gouvernements-secretaris Spruyt zijn ontslag

nam in 1862 en opgevolgd werd door Joseph Allison, geraakte men van den wal in de sloot . Spruyt moge geen
man van groote bekwaamheden zijn geweest, zijn trouw
had nooit gefaald en President Pretorius getuigde van
hem in de zitting van 12 Maart 1863, „dat de schuld van
„al het werk dat er to doers geweest is niet kan leggen .
„aan den gewezen waarnemenden Staatspresident, die vroeger
„het ambt van gouvernements-secretaris heeft bekleed, daar
,,die persoon zich altijd met ijver van zijnen pligt heeft
„gekweten voor zoo lang Z.H. hem als ambtenaar heeft
„gekend" 2) .
Allison daarentegen, eon Kapenaar die reeds in den
eersten tijd van de Souvereiniteit aan hot bestuur als
secretaris (clerk) van den Britschen Resident en van den
Wetgevenden Raad had deelgenomen 3), bleek eon slordig
1) Heyligers in „de Tijd" van 1 Juli 1863 .
2) „De Tijd", 25 Maart 1863 .
3) Blauwboek van 1851 .

2 49 administrateur, ongeschikt voor zijn task en bezield met
bedenkelijke gevoelens ten opzichte van de waardigheid en
onaf hankelij kheid van den staat .
Naast de districts-overheden bezat de Vrij staat in then
tijd slechts negen ambtenaren, belast met de uitoefening
van het centrale staatsbestuur, en de uiterst geringe bezoldiging schrikte eerste-range krachten af . Zoo verdiende
de staatsprocureur slechts £ 300 per jaar en de staatspresident maar dubbel zooveel, een bedrag dat 26 Februari
1863 niet zonder tegenstribbelen op & 800 werd gebracht .
Op 1 Januari 1863 was dit negental saamgesteld door
de volgenden 1)
M. W . Pretorius, Staatspresident .
J. Allison, Gouvernements-secretaris en ThesorierGeneraal .
W. Collins, Registrateur van Acten.
A. B . Roberts, Staatsprocureur .
Johannes Heyermans, Auditeur-Generaal en PostmeesterGeneraal.
C, van Dijk van Soelen, Weesmeester en meester van
de insolvente boedelkamer.
W. A . van der Meer, Secretaris van den Volksraad en
Registrateur van het Rondgaande Geregtshof en de Hoven
van Appel .
E . van Olden, Klerk aan het gouvernementskantoor .
John T . Collins, Klerk van den Registrateur van Acten .
In den Uitvoerenden Raad zetelden toen naast de
officieele lden, n.l, den staatspresident, den staatssecretaris
en den landdrost van Bloemfontein, ale onofficieele lden
Marthinus Steyn, Jacobus J. Venter en Andries J. Erwee Sr.
met W . A . Kriege ale secretaris .
Van bovenstaande hoofdambtenaren waren Heyermans,
van Soelen en van Olden Hollanders . De eerste, „een zeer
„excentriek man", was vroeger kapitein bij het Hollandsche
leper geweest en overleed 29 April 1868, zeer geeerd 2) .
1)
2)

A.lmanak van ,,de Tij d" van 1 Januari 1863 .
Hofatede, blz . 232 .
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Van Dijk van Soelen troffen wij vroeger aan als landdrost
van Bloemfontein en Mr . E . van Olden vervulde later
dezelfde betrekking voor Jacobsdal .
De voortdurende moeilijkheden met de aangrenzende
Kaf tern, het gebrekkige landsbestuur, de zooeven opgesomde
feilen, versterkten de niet onaanzienlijke Engelschgezinde
minderheid in haar aandrang naar wederaanhechting aan
het Britsche rij k . De nationaal gezinden, die van aansluiting bij de zuster-republiek redding hadden gehoopt, zagen
zich diep teleurgesteld door de uitkomsten van het vereenigde staatspresidium ; en sommige hunner, moedeloos
geworden, ondersteunden het geroep der Engelschgezinden,
ook nadat Pretorius in September 1860 1) voorloopig
zijn ambt in Transvaal had neergelegd . Begin 1863
maakte ,,The Friend" een ontwerp-verzoekschrift aan den
Volksraad openbaar, waarin werd aangedrongen op inlij ving bij het Britsche rijk en hetwelk dadelijk door een
hevig verzet van Heyligers in „De Tijd" ontvangen werd .
Pretorius voelde nu zijn tijd van gaan gekomen ; 5
Maart 1863 bedankte hij als staatspresident, verklarende
dat hij zijn boerenbedrijf in Transvaal niet langer kon verwaarloozen . Hiermede was de Volksraad echter niet gediend ; ofschoon ontevreden, verklaarde de Raad, dat de
president zijn ambt niet to midden van groote, gedeeltelijk
aan hem geweten moeilijkheden mocht in den steek laten .
Ook Hamelberg, die blijkens zijn geen week ontbrekende
opstellen in „De Tijd" tot de krachtigste tegenstanders
behoord heeft van Pretorius' bewind over den Vrijstaat,
verzette zich nu . Dientengevolge kwam Pretorius den volgenden dag op zijn besluit terug, dock ging twaalf dagen
later opnieuw op refs, Allison als waarnemend staatspresident achterlatende .
Weinige weken later, 29 April 1863, berichtte intusschen „De Tijd," dat President Pretorius zich opnieuw had
beraden en van de Zuid-Afrikaansche Republiek nit zijn
ontslag had gevraagd als hoofd van den staat .
1)

Theal, biz . 134 .

25 1 -Nu deden de Britschg ezinden flog luider den wensch tot
aanhechting aan de Britsehe kroon weerklinken en dienden
verzoekschriften daartoe bij den Volkraad in . En op 25
Mei 1863, den verjaardag der Engelsche koningin, „woei
„de Engelsche vlag van bet fort en bet gevangenhuis, terwijl
„op het middaguur van bet fort een saluut met de kanon„nen werd g eschoten" 1).
Dit deed den beker overloopen en Allison kon niet
lang er gehandhaafd worden . In een ernstig, gematigd opstel 2), getiteld „De Annexatie", waarin Heyligers aanspoort
Engeland to eerbiedigen dock in eigen kracht redding to
zoekenn en de inlijvingsplannen van ,,The Friend" to bestrijden, geeft hij bet volgende beeld van den toestand
„uet wanbestuur van bet afgeloopene jaar, de menigvuldige
„knoeijerijen welke aan den dag kwamen ., de zwakke en
„stelsellooze regeering van bet aangevangene jaar hebben
„eenen geest van misnoegen en verontwaardiging on .der de
„bevolking opgewekt, die helaas al to zeer gegrond is .
„Men is bet moede om immer been en weder geslingerd
„te worden door ambtenaren, die hunnen pligt niet kenden
,,of opzettelijk verzuimden, en eene spanning ontstond,
„welke noodzakelijk den vooruitgang van bet land moet
„vertragen . De massy reikhalst naar een kun dig eu krachtig
„g ouvernemen.t, en sommig en zijn bereid bet grootste offer,
„de onafhankelijkheid van den staat, daartoe to brengen . De
„noodzakelijkheid eener verandering wordt d us door niemand
„betwijfeld ; alleen bestaat verschil omtrent de wij ze, waarop
„dezely e bet doelmatigst kan daargesteld worden ."
Drie weken later, 17 Juni 1863, kwamen de HoogEdele
Heeren, zooals de waarnemende staatspresident hen noemde,
leden van den HoogEdelen Volksraad, bijeen in buitengewone vergadering, „opgeroepen ten einde de resignatie
,,van den staatspresident, den HoogEdelen Heer III . W .
„Pretorius, to ontvan ;en en to overwegen ." Ditmaal deed
de Volksraad Been pogingen om hem to houden . Eerst
stelde bet raadslid Van Niekerk voor, bet begeerde ontslag
1)
2)

„De Tijd" van 27 Mei 1863 .
Ibidem .
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eervol to verleenen . Doch J . J . Venter verzette zich, verklarende „dat hij hot geheele land heeft doorgereisd en
„heeft bevonden dat de Staat in bedroevende omstandig„heden verkeert, waardoor hij niet kan instemmen den
„heer Pretorius eervol ontslag to verleenen . Nadat nog
„eenige discussion hierover gevoerd zijn neemt de heer
„Van Niekerk hot woord eervol uit zijn voorstel, waarna
„dat voorstel wordt aangenomen, waarbij den heer M . W.
„Pretorius op zijn verzoek ontslag wordt verleend als
„Staatspresident van den Oranje-Vrijstaat" 1) . Tot nog toe
had dus nog Been Vrijstaatsche Staatspresident zijn wettelijken tij d uitgediend .
Allison was gelukkiger ; want na eenig verzet word
hot door hem begeerde ontslag als gouvernements-secretaris
en waarnemend staatspresident hem eervol verleend ; in
eerstgenoemde betrekking verving hem J. C . Nielen Marais .
Een der belangrijkste beslissingen in de geschiedenis
van den Vrijstaat volgde : [lit de voorgedragen candidates
J. N. Boshoff, J. H . Brand, J . F . Ziervogel en F. Reitz
besloot de Raad op voorstel van Van Iddekinge, ondersteund door Schnehage, met overgroote meerderheid, om als
eenigen candidaat aan hot yolk aan to bevelen voor hot
presidentschap van den staat Johannes Hendrikus Brand,
„advocaat to Kaapstad en lid van hot parlement der Kaap„kolonie", zoos van den hooggeeerden, vaderlandslievenden
Sir Christoffel Brand, die voorzitter was van hot Kaapsche
House of Assembly.
De heer H . Klijnveld, eenHollander die als wetsagent enz.
to Bethulie, geheel in hot zuiden van den Vrijstaat, gevestigd
was, waar hij nog bodes woont, en die langer das eon kwart
eeuw lid van den Volksraad geweest is, in de negentiger jaren
zelfs hot meest gezaghebbende en invloedrijke lid, heeft mij
medegedeeld, dat hot Hamelberg is geweest, die op Brand
de aandacht voor hot presidium van den staat vestigde enn
den Volksraad tot doze candidatuur overhaalde . Hamelberg's aanteekeningen vermelden daaromtrent niets ; maar
1)

Notulen opgenomen in „De Tijd" van 24 Juni 1863 .

2 5 3 -deze mededeeling is met stelligheid bevestigd door den
uitnemenden Hollandschen „editeur" 1) van de Bloemfonteinsche „Express", J . S . M . Rabbie, die verklaarde 2) : „Toen
,,in 1863 Pretorius had bedankt als president, meende
„Mr . Hamelberg dat de tijd was gekomen dat de 0 . V . S .
„een bekwamer en meer geleerd man aan het hoofd der
„regeering moest plaatsen dan tot nu toe het geval was
„geweest . Zijne keuze viel op Johannes Hendricus Brand ;
„en, zijn grooten invloed gebruikende, organiseerde hij het
„geheele land door comic*'s die voor de verkiezing van
„Brand ijverden . Het is bekend dat, ofschoon mannen, toen
„van invloed, tegen die candidatuur werkten, nogtans de
„verkiezing uitviel ten gunste van den man die door
„Mr. Hamelberg werd aanbevolen ."
Vergis ik mij niet, dan heeft Hamelberg, overtuigd
dat de staat een Afrikaner aan zijn hoofd behoefde
en dat hij zelf wegens zijn geboorte en eigenschappen
niet geschikt was, door Brand to roepen bewijs gegeven
van liefde voor den Vrijstaat, van zelfopoffering en grootheid van ziel, een voorbeeld, zeldzaam inzonderheid in de
geschiedenis van Zuid-Afrika en aldaar niet door talrijke Hollanders nageleefd . Terwijl er later leiders van verschillende
nationaliteit op bedacht geweest zijn bekwame en geschikte
lieden to weren, omdat hun mededinging to vreezen was,,
werkte Hamelberg zelf mede om van de eerste plaats in
den lande naar de tweede verplaatst to worden . Immers,
hoewel Brand niet nagelaten heeft in overleg met Hamelberg to handelen, was hij diens gelijke in opleiding en
is hij geworden wat Hamelberg vbbr hem was, de eerste
des yolks .
De bezoldiging van den staatspresident werd verhoogd
tot £ 1200 .- .
Als waarnemend staatspresident, tot tijd en wijle dat
de nieuwgekozene zou zijn opgetreden, koos de meerderheid
J . J . Venter, terwijl de minderheid stemde op J . Allison,
E. R . Snijman en G. P . Visser ; ook de laatste is een tijd1)
2)

Opsteller, redacteur,
Express, 6 October 1896 .
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lang voorzitter van den Volksraa d geweest . „Hoedanig",
schrijft Heyligers in „De Tijd" van 24 Juni 1363, „men
„ook over deze benoeming denke, en al molten ook som„migen aan eenen anderen persoon de voorkeur geven,
„allen moeten toestemmen, dat de heer Venter zijn levee
„aan de bevestiging onzer onafhankelijkheid en aan de
„ontwikkeling onzer staatsinstellingen toewijdde en immer
„blijken gaf van eons onbegrensde liefde jegens onze repu„bliek. Daarom verheug ik mij in doze keuze ."
Met groote meerderheid verwierp de Volksraad de
inl ij vingsplannen .
Nu ging Hamelberg met alle kracht Brand's verkiezing
bij hot yolk bepleiten ; goon week ging voorbij zonder dat
hij daarop in de pers aandrong . ook Heylig ors toonde
zich eon warm voorstander van Brand . hit bijna alle deelen
van den staat ontving deze nu uit voerig a requisities ; en
telkens, met onuitputtelij k geduld, beantwoordde hij die,
vriendelijk, wat breedsprakig, veelal met een paar kolommen druks, in keurigen vorm, zich bereid verklarende als
staatspresident op to treden, mits hij met groote meerderheid zou worden gekozen .
Behalve Allison zwichtto ook J . J . Venter voor de
candidatuur enn eenige maan.deu later zekere Bowker, een
Engelsche boor bij de Kaapstad die niet de minste kans had .
Hij word vergast in „De Tijd" van 23 September 1863 op den
volgenden brief, die niet geteekend maar door Hamelberg
geschreven was en die bewij st • dat, bediende doze zich al
niet van de moeilijke Afrikaansche tail, hij die toch terdege machtig was
Aan mijn Landsbroeders.
(Ingezonden).

Ik ziet in de Friend van passeerde week, dat een partij Engelse in

Blomfonteijn eon rekwesietzie gestuur hot an de heer Bowker van de Kaapstad en dat hulls ook eon paar Aferkaaners omgeloop hot om hulls naame

daarop to teijken. Maar ik wil mijn landsgenoote tog waarskuw, dat hubs
moot to danig vorzegtig woes en hullo mot hulls nie eon rat f oor die ooge

last draai nie van die Engelsmans op Blomfonteijn, want dat is to danig

mooij to zion dat die ons een strop orn ons nek wil zet. ons hot al lang
twee kandedaats voor die presedentspos, dat allebeij gebore Aferkaaners
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is, Brand en Venter, en dat is nou heeltemaal genoeg . Een die nou denk,
dat een boer voldoenelij k zal wees om ons land to bestuur en om vrede
to bewerk, die kan voor Boos Venter kies ; maar een mens die denk dat
ons een geleerde kerel noodig bet om ons to regeer, die kan maar zijn stem
voor de beer Brand uitbreng. En as ons een boer wil kies bet ons nie
noodig nie na die Kalonie to gaan om daar een Engelse boer to loophaal,
want ons kan banje boeren in ons eige land krij . Maar die Engelse van
Blomfontein wil ons net omloop en voor ons een Engelse Presedent andraai ; want as ons een Engelsman an de hoofd bet, dan zal die Engelse
die bans speul en dan kan hulle die Af erkaaners lekker voor leg . Zoo zegt
ik vrinden : pas op wie dat j e kies en voor wie iii j ou stem geef t, en pas
op voor dat j ij j ou naam teij ken ; want de Engelse van Blomfontein is to
danig slim j akhals-draaij ers en zij zal probeer om ons Staat onder hullie
opperheerschappij to krij om ons to verdruk, en ons zal spij t krij as die
ding to laat is.
1k is eon burger die wil stem voor eon Aferkaaner President .

Bij de volksstemming, begin November 1863, haalde
deze Bowker iets meer stemmen dan Allison en iets minder
dan Venter en werd Brand gekozen met 2301 van de 3562
stemmen, 4 Februari 1864+ deed de nieuwe President to
Bloemfontein zijn in tocht, na op zijn rein allerweg a met
met vreugde, hartelijkheid en eerbetoon to zijn ontvangen .
In de hoofdstad werd hem dadelijk een eeremaaltijd aangeboden en bet was Hamelberg die daarbij voorzat .
Kort voor de kiezing, 24 October 1863, had deze weder
een requisitie voor den Volksraad ontvangen., ditmaal uit
het in het distrikt Bethulie gelegen kleine dorpje Heidelberg, waar, volgens bet in 1862 to Kaaps+ad verschenen
„Journaal" van den C ereformeerden predikant Beyer 1), in
laatstgenoemd jaar flog slechts 14 huizen to vinden waren .
Dit dorp beet tegenwoordig Bethulie ; bet Volksraadsbesluit van 4 Maart 1863, waarbij de zendingsstatie Bethulie
tot een dorp werd verheven onder den naam Heidelberg,
werd n .l, op verzoek der daar wonende burgers bij Raadsbesluit van 14 Januari 1872 in zoover gewijzigd, dat de
naam Heidelberg weder in den ouden naam Bethulie werd
veranderd. Nu bet optreden van een geschikt staatshoofd
1) Eon zeer onbelangrijk geschrift, dat in hoofdzaak zijn tallooze
geechillen uiteenzet onder aanhaling van een zee van Bijbelteksten ; bij
was in 1861 uit Holland gekomen.
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verzekerd scheen, weigerde Hamelberg niet langer en werd
22 Januari 1864 tot raadslid gekozen .
Hij is het gebleven tot hij Bloemfontein in 1871 voorgoed verliet en heeft onafgebroken met hart en ziel zijn
task als zoodanig behartigd . Niet altijd hebben, blijkens de notulen, zijn voorstellen ingang gevonden . Doch
in belangrijke aangelegenheden, vooral in vraagstukken
waarbij naast ervaring kennis op den voorgrond trad, is
zijn raad beslissend geweest, jaren lang . „De Express",
hem herdenkende 1), verklaarde zelfs, dat in den Volksraad
„zijn woord meestal gold als wet ."
Met het optred en van Brand sloot de Vrij staat zijn
kinder] area af. Brand had aan de Leidsche hoogeschool
gestudeerd evenals zijn vader, die zich daar, 18 jaar oud,
6 Februari 1816 had doen inschrijven als student in de
letteren en rechten. De zoon was er 18 Mei 1846 op
19 jarigen leeftijd ingeschreven geworden als student in
de rechten en de medicijnen 2), en was er in de rechten
gepromoveerd ; de latere volksvertegenwoordiger J. L .
de Bruyn Kops en Loudon, die het gebracht heeft tot
gouverneur-generaal van Nederlandsch-Indie, waren er zijn
boezemvrienden. Buitendien had hij ook in Engeland een
rechtsgeleerde opvoeding genoten, bezat een volmaakte
kennis der Hollandsch-Afrikaansche, Nederlandsche en
Engelsche talen, behoorde tot een deftig Ilollandsch-Kaapsch
geslacht, verstond uitmuntend de kunst om met de Vrijstaters om to gaan, was waardig en toonde in zijn staatkunde groote bezadigdheid . Over hot geheel is zijn bewind,
dat eerst met zijn dood in 1888 eon einde heeft genomen,
den Vrijstaat ten zegen geweest . Dat is ook hot oordeel
der burgers, want hot eenige standbeeld in den geheelen
staat is hem ter eere opgericht .
Nauwelij ks had Brand de regeering aanvaard, in
Februari 1864, of Paul Kruger verscheen weder to B1oemfontein met J . J. Fourie en als secretaris L . R . Kroep . In
de Zuid-Afrikaansche Republiek hadden de burger-onlusten,
1)
2)

In haar nummer van 6 October 1896 .
Tijdschrift „de Unie", Kaapstad 1906, blz . 573/4
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n .l . nog steeds Been einde genomen . A.anvoerders daarin
waren M. W . Pretorius, zijn tegen-candidaat voor het staatspresidium Van Renseburg, volgens Hamelberg's dagboek
werkelijk gekozen, volgens anderen echter niet, en de latere
Oom Paul, then commandant-generaal . Op 8 en 9 Januari
1864 was onder voorzitterschap van den laatste een vergadering gehouden door de gemachtigden van beide partijen,
ml . eenerzijds van de ,, egering (te verstaan de President
,,en leden van den Uitvoerenden Raad) en het als Staats„lager vergaderde Volk," en anderzijds van „het als Volkslager
„vergaderde Yolk" ; aldus worden de contracteerende partijen
genoemd in de schikking, welke op die bijeenkomst tot stand
gekomen was . Bij die schikking nu, „vredesbesluit" getiteld,
was o .a. besloten tot instelling van een „buitengewoon
„gerechtshof tot beslissing van alle staatskwesties" en waren
tot leden daarvan benoemd Brand, Sir W. Harding, hoofdrechter van Natal, en Ham elberg . Hierachter wordt deze
overeenkomst, welke licht werpt op de toenmalige toestanden in Transvaal maar welker bespreking het kader van
dit opstel zou overschrijden, opgenomen als bijlage 0 . De
namens beide partijen tot Hamelberg gerichte uitnoodiging
volgt als bijlage 0 A .
Hamelberg nam deze uitnoodiging niet aan, „op grond
„van vele bezwaren welke ik in het zitting nemen in zoo„danig gerechtshof zag . De Staatspresident, Mr . J . H .
„Brand, heeft van den Volksraad geen verlof gekregen en
„zou, al ware dit het geval geweest, toch niet gegaan zijn ."
Paul Kruger en zijn medeleden der naar den Vrij staat
afgezonden deputatie trachtten flu Hamelberg's medewerking
op andere wijze to verkrijgen ; zij richtten tot hem het
volgende schrijven
Den WelEd. Gestr . Heer
Mr . H. A . L. HAMELBERG,
Advocaat to Bloernf ontein .

Bloernf ontein 0 . Vr.
den 24 February 1864.

WelEd. Gestr. Heer !
Daar, om reden bij UWE .G . bekent, het nog onzeker is, of de bestaande geschillen in de Z . A. R . door middel van een buitengewoon Hof,
© . E. VI 11
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dan wel door bemiddelaars zullen beeindigd worden, nemen wij bij doze
beleefdelijk de vrijheid UWE .G. voorloopig, namens onze lastgevers, to
verzoeken om to berigten of UWE .G . genegen zult zijn ons, indien de
Regering met hot Volk der Z . A. R, tot hot besluit mogten komen, den
vrede in onzen Staat door bemiddelaars to zien tot stand to brengen, als
zoodanig tot ons over to komen.
Aangezien onze tegenwoordigheid in de Republiek noodzakelij k is,
zult UwEd .G. ons zeer verpligten met eon spoedig antwoord.
Hoogachtend hebben wij de eer to zijn
WelEd. G . Heer
UWE .Gestr. dw . Dien .
S. J.

P. KRUGER

J. J. FOURIE,

Leden der Comm, v . Afgev, der Z .A.R.
L. R. KROEP, Secr.

Wel verklaarde Hamelberg zich bereid aan doze uitnoodiging to voldoen, dock hot plan word opgegeven en
de scheuring nam eon einde, toen Pretorius 10 Mei 1864
opnieuw als President der Zuid-Afrikaansche Republiek
was opgetreden. In zijn geheele leven hebben de omstandigheden Hamelberg nooit naar Transvaal gevoerd .
Van groot belang was daarentegen Hamelberg's staatkundige werkzaamheid in den Vrijstaat in de nu volgende
jaren . Met alle kracht stood hij President Brand ter zijde
in den opbouw van den staat, als raadsman voor hot nitvoerend bewind, als dagbladschrijver, als lid van den
Volksraad en als ontwerper van nieuwe wetgeving .
Allereerst wijdde hij zich aan de herziening der grondwet, die den Volksraad gedurende de jaren 1864 en 65
bezig hield . En de nieuwe gedaante, waarin de grondwet
op 9 Februari 1866 bekrachtigd word, draagt zijn stempel .
Tot 8 Mei 1879 heeft zij onveranderd gegolden ; in hoofdzaak is zij van kracht gebleven zoolang de Vrijstaat heeft
bestaan .
Van misschien nog grooter oogenblikkelijk belang was
zijn bemoeienis met den geldelijken toestand des lands .
De verschillende strooptochten der naturellen en de daardoor zelden ophoudende oorlogstoestanden hadden zoowel
den staat als de burgers in geldelijken nood gebracht .
Voorschotten, met landelij k bezit als onderpand, moesten
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in g rooten getale worden opgenomen bij de Standard
Bank, een machtige Londensch-Kaapsche installing, en wel
tot een hoogte en op voorwaarden, die de burgers deden
vreezen dat daze eerlang eigenaresse van hat grootste
deal van den Vrijstaatschen grond zou zijn . In verscheidene memories, voornamelijk uit Fauresmith, ward bij
den Volksraad geklaagd over de verdrukking, die de
burgers to lijden hadden door de handelingen der Vrijstaatsche ~ertegenwoordigers van de Standard Bank . Wel
was, dank Hamelberg's bemiddeling en invloed, met bijdragen van Vrijstaters in Juni 1862 de Bloemfonteinsche
Bank opgericht ; dock zij beteeken de nog weinig, was klein
en zwak en kon tegen de Standard Bank niet op.
Tu kwam Hamelberg to hulp, ten einde hat land voor
overheersching van vreemde kapitalisten to behoeden, de
geldmiddelen van staat en burgers wear vlottend to maken,
de bedwinging der Kaffers to kunnen voortzetten en eindelijk
de eig en bankinstelling to redden . Dank zij hem nam
de Volksraad 6 111aart 1865 hat volgende besluit
Overwegende, dat de takken van uitlandsche bankinrigtingen, welke
zich in den Oranj e-Vrij staat gevestigd hebben, hier bestaan in strij d met
de wet ;
dat er geese zekerheid is voor de banknotes walks zij uitgeven ;
dat zij ten aanzien van onzen Staat geese verantwoordelijkheid hoegenaamd hebben, en dat zij de grootste winsten, walks zij maken, buiten
onze grenzen voeren ;
en verder overwegende, dat indien dergelij ke bankinrigtingen of
takken daarvan hier niet verboden worden, hat geheele yolk langzamerhand
in hare magi zal komen en afhankelijk worden van vreemde kapitalisten ;
besluit, dat van of 1 Januarij 1866 geese uitlandsche banken of takken
daarvan in dezen Staat zullen mogen bestaan en van dies datum geese
nieuwe bankbezigheden zullen mogen drijven, op sane boats van £ 100
sterling voor elks overtreding ;
zullende echter de hier thans gevestigde takbanken ook na 1 Januarij
1866 vrijheid hebben alle voor dies datum geslotene transacties tot effenheid to brengen ;
dat van nu voortaan geese uitlandsche bank zich in dezen Staat zal
mogen vestiges, das na vooraf de toestemming van den Volksraad verkregen to hebben. 1)
1) Ordonna,ntie-book van den Oranjevrijstaat, 1854 tot 1880, Bloem~ontein 1881 bir . 339 .

- 260 -Vier dagen later nam de Raad een voorstel aan, dab
opgesteld was door Mr . Hamelberg, ofschoon niet in zijn
naam voorgebracht . Daarbij werd de Staatspresident gemachtigd om papier-geld, zoogenaamde blue-backs, uit to
geven tot een bedrag van £ 30 .000, die gedurende tiers
jaren een gedwongen koers zouden hebben en daarna jaarlijks voor een bedrag van £ 6000 vernietigd worden . De
waarborg zou gelegen zijn in de vaste eigendommen van
den staat . Bij Volksraadsbesluit van 11 Juni 1866 is dit
bedrag op aandringen van Hamelberg vermeerderd met
£ 100 .000.
Ofschoon een hevige tegenstand, voornamelijk van de
Engelsch-gezinde pers dit voorstel begroette, „deinscl e
„Mr. Hamelberg, de man van vasten wil en geestkracht,
„niet terug ; en de oude inwoners van den Staat herin„neren zich goed, dat alleen door sterke m atregelen
„wegens den toenmaligen toest rnd, met een Basuto-oorlog
„voor de deur, het land voor algemeenen financieelen
„ondergang kon gered worden ." 1)
Inderdaad hebben deze voorstellen van Hamelberg den,
Vrij staat over de ban ge jaren van g eldnood heengeholpen .
Het gouvernements-papier is langzamerhand afgelost, het
laatste gedc vlte in 1879, 2) zonder dat opnieuw tot uitgifte
is overgegaan . Het heeft inderdaad het doel volkomen
bereikt . Reeds in 1874 kon Hofstede 3) schrijven, dat de
regeering zoo ruim bij kas was, dat zij geregeld aan
de burgers geld leende, tegen zes percent rente met
vasten eigenc'_om als onderpand . Toen het gevaar geweken
was, is ook aan het monopolie van de Bloemfonteinsche
Bank een einde gemaakt, het eerst bij Volksraadsbesluit
van 12 Mei 1875, waarbij, gelezen de memories van twee
Kaapsche bankinstellingen, de Volksraad overwoog : „dat
„er niet langer gronden bestaan om bank-inrigtingen alhier
„tegen to gaan of to beletten, terwijl de noten van ver1) „De Express" van 6 October 1896 . ,,In memoriam van wijlen
„H . A. . L . Hamelberg" .
2) Gouvernements-Courant van 7 Mei 1879 .
3) Geschiedenis van den Vrijstaat, blz . XIII .
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,,scheidene vreemde banken hier to laude vrijen omloop
„hebben en door de ingezetenen in betaling als anderzins
„worden aangenomen ." Bij dit besluit werden voorwaarden
vastgesteld, onder welke ook vreemde banken in den Vrij'staat zouden kunnen werken . 2 7 Juni 18 7 7 veranderde
de Bloemfonteinsche Bank in de „Nation ale Bank van den
„Oranj e-Vrij staat" 1) .
Een gewichtigen dienst bewees Hamelberg voorts in
die dagen aan zijn aangenomen land, door het zijn yolkslied to schenken . 1 Augustus 1865 had hij dit in stilte
voltooid en zond het aan den Hollandschen toondichter
W. F . G. NicolaI to 's Gravenhage, hem verzoekende het
wel op muziek to willen zetten . Toen deze belangeloos aan
dat verzoek voldaan had, zochten Hamelberg en zijn vrouw
eenige dames en heeren to Bloemfontein bijeen, die het
lied instudeerden. Toen nu 23 Februari 1866 de Volksraad
in het bij zijn van een groot publiek het tij dstip herdacht,
waarop juist twaalf jaar geleden de onaf hankelij kheid verkregen werd, wees Hamelberg er op, „dat de zware strijd,
„dien het land to voeren heeft, to boven kon worden ge„komen, indien er vaderlandsliefde onder ons is . Deze kan
„op vele manieren opgewekt worden . Een dier manieren is
„door volksliederen, waarvan hij door verscheidene voorbeel„den de kracht en uitwerking aantoont . Daarom had hij een
„Volkslied voor dezen Staat vervaardigd, dat eenige dames
„en heeren wit Bloemfontein hier thaws, indien de Raad
„het wil toestaan, wenschen to zingen", 2) . Onder leiding
van Dr . Kellner, een Duitsch geneesheer die jaren en jaren
lang burgemeester van Bloemfontein geweest is, kionk het
nu door de zaal . „Er werd," schrijft Hamelberg in zijn
dagboek, „eene alg emeene opgewondenheid door teweeg„gebragt, welke den gansehen dag voortduurde en ten ge„volge had, dat men zich des avonds bij den President en
„daarna bij mij vereenigde, en het lied meermalen herhaald
„werd ." Den volgenden dag nam de Raad op voorstel van .
Snijman het volgende besluit : „De Raad, gevoelig zijnde
1) „Express" van 6 October 1896 .
2) „De Tijd" van 28 Februari 1866 .
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,,over bet gedane door bet edele lid van Bethulie, den
„WelEd . beer II. A . L . Hamelberg, betrekkelijk bet Yolks,,lied, den Raad op gisteren door hem gepresenteerd bij
„gelegenheid der feestviering over ons twaalfjarig bestaan
„als een vrij en onaf hankelijk yolk, brengt aan hem in bet
„bijzonder daarvoor den dank van den Raad toe en doet
„hem hulde voor de poging om in ons midden een natio„nalen geest to wekken en drukt tevens den innigen wensch
„uit, dat die pogingen in haar gewenscht doel mogen ge„lukken. Verder bedankt de Raad in bet algemeen allen,
„die in deze behulpzaam zijn geweest, en verklaart ten
„slotte dat lied voor bet Volkslied van den Oranjevrijstaat ."
Op voorstel van J . J. Venter werd verder besloten
„De Raad draagt aan ZH .Ed. den Staatspresident op den
„Consul-Generaal in Nederland, den Heer Hiddingh, eene
„som van £ 15 stl . over to zee den, teneinde daarvoor in
„naam der Regeering van den Oranj e-Vrij staat den beer
„Nicolai een doelmatig geschenk aan to bieden als een
„bewij s van erkentelijkheid ." 1)
Hamelberg zelf ontving een goed jaar later een blijvende herinnering in den vorm van een zilveren schenkblad,
waarop toepasselijke woorden waren gegrift en dat hem
door bet Raadslid Verg ottini werd overhandigd ; (diens
dochter is met een broeder van Staatspresident Steyn gehuwd) .
De wijze waarop zijn volkslied werd ontvangen is voor
Hamelberg een lichtpunt in zijn levee geweest . Nog kort
voor zijn dood verhaalde bij mij met vochtige oogen van
de ontroering bij de in de raadszaal aanwezigen, nu zij
voor bet eerst een eigenn volkslied hoorden weerklinken,
een lied dat sprak van bun onalhankelijkheid, bun nooden,
bun streven en bun hopen, en dat weergaf wat op dezen
onafhankelijkheidsdag omging in bun gemoed . Zijn doel
heeft bij bereikt. Want ofsehoon de woorden van bet
lied misschien wat kunstmatig gekozen en gerangschikt
waren, langzamerhand misschien wat ouderwetsch schen en en door de Boeren niet zonder eenige studie waren
1)

„De Tijd" van 28 Pebruari 1866 .
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geweifeld in hun trouw aan dit hun volkslied . Slechts
weinige dagen later, 2 Maart 1866, schreef men aan „de
Tijd" 1) uit bet oorlogskamp to Cathcartberg : „Het volkslied
,,is met ingenomenheid ontvangen en overal hoort men de
„burgers zich in bet zingen oefenen ." Sedert is nooit een
gebeurtenis van eenige beteekenis in den Vrijstaat voorbijgegaan, zonder dat bet werd gespeeld of gezongen ; en geen
Vrijstater of hij kept bet van buiten, nog heden ten dage .
Telkens ondervindt men in bet levee, dat planten,
waaraan men de grootste moeite heeft besteed, sterven, terwijl andere, in verloren oob en blikken aangekweekt, tot
onverwachten wasdom geraken en bloeien over ons graf
been, jaren lang. Zoo is Hamelberg's naam den Vrijstaters
vooral bekend, misschien zelfs veelal uitsluitend, als die
van den dicrhter van bet volkslied.
Ook Nicolai zijn de Vrijstaters dankbaar gebleven.
Jaren later ontving hij op aandrang van Hamelberg opnieuw
een geschenk van den Vrijstaatschen Volksraad ter gelegenheid van eon huiselijk feest ; en toen hij stierf, herdacht
hem hot hoofdblad van den staat in uitvoerige, zeer dankbare en waardeerende bewoordingen 2).
Ofschoon bet lied ook in Nederland algemeen bekend
geworden is, mag hot in eon opstel over Hamelberg niet
ontbreken ; hot worde hierachter afgedrukt als bijlage P .,
met de Engelsche vertaling welke W . R . Thomson, lid van
hot Kaapsche House of Assembly, reeds 1 Maart 1866 in
hot Kaapsche „Volksblad" deed verschijnen .
Drie dagen na de beschreven plechtigheid in den Volksraad, 26 Februari 1866, koos deze Hamelberg tot lid van den
Uitvoerenden Baad, in de plants van J. J . Venter, en legde
hij den eed ala zoodanig in handen van den Staatspresident
af. De oorlog met Mosjesj toch eischte nu zijn rechtstreeksche deelneming aan de regeering .
Was n .l . aan ernstige oneenigheid onder de burgers met
hot optreden van Brand eon einde gekomen, om eerst
1) Nommer van 14 Maart 1866 .
2) Express van 25 Mei 1896 .
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in den oorlog van 1899-1902 opnieuw to ontsteken, de
oneenigheden met de Kaffers duurden steeds voort, om
nog in verscheidene jaren geen einde to nemen . In dit
geschiedverhaal werd daarvan niet telkens gesproken, omdat
zij onderling nauwelijks versehilden ; maar voor den Yrijstaat hadden zij diep ingrijpend belang, ingrijpender zelfs
dan vele hier gemelde staatkundige gebeurtenissen . Sedert
den laatsten vrede met Mosjesj hadden de burgers in zoo
hevige mate to lijden gehad van diens onderdanen, die
telkens Vrijstaatsch land in beslag namen, zich op
boerenplaatsen nederzetten, stroopten, stalen, moordden,
dat in 1865 zelfs President Brand, de vreedzame, zich
genoodzaakt had gezien den weg van oorlog opnieuw in
to slaan . Geen blad van die dagen slaat men na, zonder
kolommen berichten van de kommando's to vinden . Niet
minder dan 2000 Boeren hadden toen de wapens opgevat,
een zeer belangrijk aantal in verhouding tot het uiterst
g eringe getal blanke inwoners . Het was geen picknick .
Zoo weinig hoop werd voor den zwakken Vrijstaat gekoesterd tegenover den overmachtigen Mosjesj; wiens gebied
door de natuur tot een verzameling nauwelijks inneembare
vestingen gemaakt was, dat het Kaapsche blad „Great
„Eastern" voorspelde : „Het zou kunnen zijn, dat voor het
„einde van deze zitting de leden met hun eigen oogen het
„vreemde en droevige schouwspel to zien kregen van grens„boeren, terugkeerende naar hunne verwoeste haardsteden
„om hunne kinderen vaderloos en hunne vrouwen weduwen
„te vinden" 1) . Mosjesj werd van de Kaapkolonie nit ruimschoots van geweren en kruit voorzien, zoodat de bladen
telkens de namen van gesneuvelden vermeldden, o .a. in
November 1865 diep van een Hollander, Roos genaamd .
Zwaar drukten ook de kosten op het land, dat uitsluitend
moest leven van de opbrengst der veeteelt en nog geen
mijnnijverheid als voordeelige afneemster had ; van £42,000
in 1864 stegen 's lands uitgaven in het volgende jaar met
juist de helft en klommen in 1866 tot £ 130 .000, negen
1) Dagboek .
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maal meer dan tien jaren to wren, ofschoon met groote
zuinigheid ward huisgehouden .
De Boeren wareu ten slotte voorspoedig tegenover
Mosjesj en daze stelde voor vrede to sluiten . 19 Maart
1866 vertrok President Brand met „den bekwamen en ge„achten advokaat Hamelberg," zooals Hofstede hem noemt 1),
naar Bazoetoland, naar Masoes' zetel, zijn gevreesde en
geduchte rotsvesting Thaba Bosigo (= Berg der Duisternis),
„om," zegt Hamelberg in zijn dagboek, „onze kampen to
„bezoeken en to zien welke vredesonderhandelingen zouden
„geopend kunnen worden naar aanleiding van door Mosj esj
„en door zijnen zoon Maloppo geschreven brieven ." A.ldus
beschrijft hij dezen tocht
Onderweg voegde zich eerst de Heer M . Stein en later de Heer A. Erwee,
beide insgelij ks laden van den Uitvoerenden Raad, bij ons. Wij overnachtten
in hat veld nabij Thabantchu, bezochten den 20 Maart 1866 des morgens
het opperhoofd Moroka aldaar en zetten daarna onze refs voort . Bij Leeuwrivier ontmoetten wij hat uit hat kamp bij Thaba Bosigo afgezonden escorte
onder commandant G. Joubert. Uit een der bergen van Platberg ward
door een of meer Basutos op ons geschoten, zonder dat zij ons troffen .
Wij overnachtten tusschen de Caledon-rivier en Thaba Bosigo .
Omstreeks 12 uur den volgenden middag kwamen wij in hat kamp
nabij Thaba Bosigo onder den hoofdcommandant L . Wessels aan . Den
volgenden avond verlieten wij hat kamp, vergezeld van 400 man onder
bevel van den hoofdcommandant en een met 12 paarden bespannen Whitworth-kanon . Wij trokken over de Berea of Cathcartsberg langs hat pad,
door ons lager in hat vorig j aar over dien berg gemaakt . Niet dan met
groote inspanning ward hat kanon er over gebragt .
Den 24 Maart to 2 ure hielden wij halt op eenigen afstand van Masoepa's
stad en sliepen een paar uren in hat veld .
Met hat aanbreken van den dag scheidde de hoofdcommandant met
300 man van ons om eene voorgenomene expeditie uit to voeren, terwijl
de President en de Uitvoerende Raad met een escorte van 100 man hunne
refs vervolgden naar bet kamp bij Imperani onder den commandant-generaal
J. J. J. Fick, waar wij omstreeks 4 ure des namiddags aankwamen .
Den volgenden dag hadden wij een samenkomst met den BasutoKapitein Molappo, vergezeld van twee zonen en eenige raadslieden . Er
warden vredesonderhandelingen geopend, welke spoedig tot een gunstig
resultant leidden ; des namiddags ward een vredesverdrag geteekend, dat
in ons kamp voorgelezen en met groote blij dschap ontvangen ward .
1)

blz . 183, Geschiedenis van den Oranje Vrijstaat .
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Bij dit door Hamelberg opgestelde traktaat 1) word
overeengekomen, dat Molappo hot g ebied aan de Vrij staatsche zijde van de Caledon-rivier zou ontruimen en aan
den Vrij staat 1 aten, 2000 beesten als schadeverg oeding en
als oorlogskosten betalen en met ziju yolk onderdaan van
den Vrij staat zou worden .
Hamelberg vervolgt
27 Maart 1866 . To 6 ure verlieten wij hot kamp bij Imperani,
geescorteerd door 90 man . Er bestond reden om to vermoeden, dat wij bij
den doortogt over de Berea door den vij and zouden worden aangevallen, en
wij bereidden ons dus tot verdediging voor . Doch wij bespeurden geene
Basutos en des middags omstreeks 6 ure kwamen wij in hot kamp bij
Thaba Bosigo behouden aan, van waar wij op den 29sten Maart des nachts
to 2 tire naar dat nabij Morya onder den hoofdcommandant P. Wessels
vertrokken, hetwelk wij des morgens omstreeks 6 ure bereikten .
Den volgenden avond tusschen 7 en 8 tire kwam eene expeditie, welke
in den nacht was uitgegaan, in hot kamp terug met eenen buit van 407
stuks groot vee, 2968 schapen, 105 paarden, 3 geweren en verscheidene
zadels.
Den lsten April 's nachts to 1 ure vertrokken wij met omstreeks
200 man uit hot kamp bij Morya naar dat bij Thaba Bosigo, waar wij omstreeks 7 ure des morgens aankwamen . Terwijl wij den berg Theme passeerden, werden eenige geweerschoten op ons gelost ; de kogels stoven
tusschen ons in, dock raakten niemand .
In gevolge van door Moshesh gedane aanzoeken om vrede word den
2 April 1866 des ochtends eene tent opgeslagen tusschen hot kamp en
Thaba Bosigo ; en toen in den namiddag berigt word, dat Moshesh zich
in dezelve beyond, begaven ook wij or ons heen met eene wacht van 50 man
.
Doch bij onze aankomst vernamen wij uit den mond van Mopeli, Nehemiah
en andere zonen van Moshesh, dat bij hot naderen van den President hot
groote opperhoofd hals over kop naar zijnen berg was teruggesneld, omdat hij bang was . De President liet hen zijne ontevredenheid en ergernis
to kennen geven en eischte, dat hij dadelijk zou komen ; dock Moshesh
verontschuldigde zich wegens de duisternis en den regen en beloof de den
volgenden morgen to zullen komen, waarmede na eenig heen en weder
praten genoegen word genomen.
Den volgenden morgen to negen ure werden in hot kamp drie kanonschoten gelost als hot door den President bepaalde teeken, waarop wij
hot kamp en Moshesh den berg zouden verlaten . Wij vertrokken dan ook
dadelijk, vergezeld van 25 man, maar vonden Moshesh niet bij de tent,
hebbende hij met Mopeli eenen brief aan den President gezonden, dat hij
ziek was. Nadat Dr . Eagle in geschrifte had verklaard, dat hij Moshesh
1) Zie Bijlage Q .

267 -had bezocht, waartoe de President hem last gaf en het opperhoofd inderdaad zoo ongesteld had gevonden, dat het onraadzaam scheen hem to
dwingen om zich to verplaatsen, werden op eene volmagt van Moshesh
aan Mopeli, bijgestaan door Nehemiah, met deze beide de vredesonderhandelingen geopend en nog denzelf den dag geeindigd met een tractaat,
dat nog des avonds door Moshesh zelven werd geteekend . Na onze terugkomst in het tramp openbaarde zich dear groote tevredenheid en blijdschap over den geslotenen vrede .

Bij dit traktaat 1) verbond zich Mosj esj het land gelegen ten noorden van de Putisani-rivier, een zijstroom van
de Caledon, ten bate van den Vrijstaat to ontruimen, dus
ook het noorden van het tegenwoordige Bazoeto-land ; slechts
eenn pear jaar en voor een deel nog wel al leers op papier heeft
dit noorden deel van den Vrijstaat uitgemaakt . Ook gaf hij
zijn goedkeuring aan het zooeven met zijn zoon Molappo
gesloten verdrag, bewilligde in een betaling van 3000 beesten
en beloofde alle misdadigers nit to leveren zoodra de Vrijstaat
dit verlangde . Het was een prachtig verdrag voor dezen .
Hamelberg vervolgt
Volgens een der artikelen van het tractaat moet het geteekend worden door den oudsten zoon van Moshesh, Letsea 2) hetgeen tot nog toe
niet geschied was. Dear er heden morgen, 5 April 1866, berigt kwam,
dat Letsea zich op den berg beyond, bond ik den President aan mij
daarheen to begeven om Letsea's naamteekening to verkrijgen en vertrok, vergezeld van den Heer M . Steyn, kommandant Roos, Dr . Eagle en
den tolk Koekemoer. Mijne zending gelukte volkomen, en ik verkreeg
verder van Moshesh de belof te, dat hij hot lij k van den gesneuvelden kommandant Wipener 3) afgeven en 3 paarden van den Heer Steyn, die eenige
1) Zie bijlage a.
2) = Sprinkhaan.
3) Deze spelling is niet juist en is een gevolg van de Zuid-Afrikaaansche uitspraak, welke niet altijd onderscheid maakt tussehen i en e
en bijvoorbeeld „ik" doet luiden als „ek" . De genoemde gesneuvelde
Vrijstaatsche aanvoerder heette, zooals blijkt nit het near hem gedoopte
Vrijstaateche dorp, Wepener. „Lourens Jacobus Wepener was een Kaapsche
„Boer, die in 1858, niettegenstaande eon proclamatie van wege het Kaap„sche gouvernement, verbiedende dat eenig Kolonist de boeren in den
„Vrijstaat zou helpers, over do roode wateren der Oranjerivier zijne rasge„nooten in den Vrijstaat ter hulp kwam in hun strijd tegen de Basuto'e" .
(„Ons Tijdschrift", Amsterdam-Kaapstad 1898/9 blz. 398 .) Spoedig algemeen bekend door zijn zeldzame dapperheid, werd hij bij het begin van
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het laatste op grond dat de Heer Steyn niet gekomen was om oorlog to
voeren, maar om vrede to maken . Een pear siren na onze terugkomst in
het kamp werden die paarden dear afgeleverd.
Hedennacht omstreeks 3 sire (6 April 1866) vertrokken wij van dear
en bereikten des namiddags Thabantchu, bragten in deszelfs nabijheid den
nacht door en reisden op 7 April des nachts to 2 sire voort . Wij kwamen
des middags to 12 sire to Bloemfontein terug.

Nog een jaar bleef Hamelberg in den Uitvoerenden
Read zetelen . Doch op den duur was het hem „wegens
„de veelvoudige daaraan verbonden bezigheden niet doenlijk" .
Zijn uitermate zorgvuldige werkwijze, die hem zelfs geen
kleini Jheid deed verwaarloozen, zijn gebrek aan hulp en
vooral zijn overgroote rechtspraktijk, verreweg de omvattendste en belangrijkste in den geheelen staat, eindelijk de
voortdurende toevloed van menschen die hem over allerlei
kwamen raadplegen, dit alles to zamen eischte reeds to
veel van hem, ofschoon „zijn werkkracht onbegrij pelij k
,,was en de oude inwoners van Bloemfontein zich nog
„herinneren, hoe elken avond van elken werkdag het licht
,,in het welbekende kantoor van Mr. Hamelberg werd
„gezien, wear hij tot 11 uur 's avonds werkzaam was" 1).
17 Juni 186 7 trad hij of als lid van den Uitvoerenden
Read.
Spoedig echter zou hij zich opnieuw gedwongen zien
daarin een rol to spelen, ditmaal misschien de belangrijkste
in zijn geheelen Vrijstaatschen tijd . Ook flu met betrekking
tot de Bazoeto's . In .Augustus 186 7 zag de Vrij staat zich
nl. opnieuw gedwongen den oorlog met de Bazoeto's to hervatten, „omdat deze weigerden het grondgebied van het ge„meenebest to verlaten" 2). Mosj esj toch voelde zich geruggesteund door Grey's opvolger op den gouvernementszetel ter Kaapstad, Sir Philip Wodehouse .
Deze, een carts-imperialist, hakende near uitbreiding
den Bazoeto-oorlog van 1865/6 tot kommandant gekozen door de burgers
van Bethulie . Bij de vruohtelooze bestorming van Thaba Bosigo op 15
Augustus 1865 vond hij den dood . (Hofstede .)
1) „De Express", 6 October 1896 .
2) Hofstede, blz . 202 .
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van het Britsche rijk, zoo mogelijk langs rechtvaardigen
weg, zoo niet dap langs anderen, had reeds in 1862, weinige
dagen na zijn aankomst in de Kaapkolonie, een commissie
gezonden naar Mosj esj om to trachten hem onder Britsch
bestuur to brengen, toen echter to vergeefs. Was dit niet
een verbreking van artikel 2 der conventie, gesloten in
1854, toen En .geland genoeg had van het bestuur over
Traps-oranj e ? Zeker ; en Wodehouse verheelde het zich
ook geenszins, want hij schreef destijds aan een van zijn
agenten : „Natuurlijk, als de regeering to Londen maar
„vooruit wilde, behoefden wij omtrent de vroegere scbik„kingen met den Vrij staat niet veel omslag to waken ."
Ter zelfde tijd meldde hij aan den Staatspresident : „Indien
„oorlog het gevolg zou zijn van de aanvallen van Uw
„menschen op de inwoners van naburige landstreken, hebt
„gij geen recht tot klagen als de Britsche overheid van
„deze kolonie zich verplicht gevoelt, hoe schoorvoetend
„ook, om de bestaande verdragen ter zijde to schuiven ."
Toen de Vrijstaat zich hierdoor niet had laten weerhouden
van Mosjesj tot rede to brengen en de oorlog in 1865 een
aanvang genomen had, berichtte hij President Brand zich
gerechtigd to achten om toevoer van wapenvoorraad naar den
Vrijstaat to beletten, omdat Brand de diensten van vrijwilligers, die Britsche onderdanen waren, aannam, terwijl Wodehouse Britsche onzijdigheid had geproklameerd . De minister
van kolonien Cardwell hechtte hieraan 25 Maart 1866 zijn
goedkeuring 1) . Toen daarop de oorlog een voor de Vrijstaatsche wapens gunstige uitkom st ging beloven, drong
Wodehouse 18 Januari 1866 er bij den minister vann kolonien op aan, dat Bazoetoland bij het Britsche rijk zou
worden ingelijfd 2). Voordat deze machtiging was verkregen,
hadden de Vrijstaters hun zoo even beschreven prachtigen
vrede beklonken . Nu schreef hij Brand, dat „deze groote
„vermeerdering van grondgebied en bevolking dreigde zoo
„belangrijke veranderingen to brengen in de staatkundige
„verhouding der verschillende machten in dit gedeelte van_
1)
2)

Blauwboek van Mei 1869, blz, 62 .
Ibidem, blz . 14 .
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„Afrika, dat daardoor de Britsche Regeering ten voile
„gerechtigd zou zijn zoo noodig de bepalingen der conventie
„met den Vrijstaat van 23 Februari 1854 opnieuw to over„wegen" 1) . Terzelfde tijd liet hij den Bazoeto's de volgende vingerwijzing geven : „Het is wenschelijk, dat zij
„hun uiterste best doen om de Boeren-kommando's op to
„houden ; en bovenal moeten zij zorgen om den (afgestauen)
„grond opnieuw to bezetten, zoodra de kommandanten
„aftrekken."
Ziedaar waarom Mosjesj, die zijn leven lang zich nooit
aan verdragen of afspraken gehouden heeft dan wanneer
hem dit voordeelig scheen, en die door de agenten van
Wodehouse terdege op de hoogte gehouden werd, het door
hem afgestane grondgebied niet ontruimde en den vrede
van 1866 niet nakwam .
De ooriog nu had eon voor de Vrijstaters gunstiger verloop dan ooit to voren . Overal zegevierden zij, en
het oogenblik was nabij, dat zij den ouden, verzwakten
Mosjesj en zijn rijk voor eens en voor ai ten onder zouden
gebracht hebben . Nu gaf Wodehouse zijn reeds vermelden
agent de volgende lastgeving : „Ik g eloof, dat er veel
„waars is in het bericht dat de Bazoeto's bezig zijn in to
„storten . Maar het is mijn ernstige wensch, dat zij zich
„lang genoeg ophouden om mij een. dragehjk voorwendsel
„te geven om met hen to onderhandelen, indien de Staats„secretaris (te Londen) mij verlof geven wil" 2) .
Niet alleen deed Mosjesj zijn best om aan deze vingerwijzing van Wodehouse gevolg to geven, dock hij maakte
er ook gebruik van tegenover zijn broeder Paulus Moperi
of Mopeli (= Zonsopgang), bij genaamd Sebatl omdat hij
twee zijner vingers miste . Deze had zich rustig gehouden
1) Bhtuwboek van Mei 1869, biz . 19 .
2) Eenige deter laatste aanhalingen zijn ontleend aan het voortreffelijke opatel „England's Advance North of Orange River", hetwelk het
Londenache tijdachrift ,,The Nineteenth Century", I1Taart 1897, dankt aan
den laatsten oppersten rechter van den Oranje-Vrijstaat, Melius de Villiera,
ICapenaar van geboorte, thane hoogleeraar aan de Leidsche universiteit .
Dit korte, kernachtige, zaakrijke gesehrift behoorde elke ware V rijstater
van buiten to kennen.
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onderdaan geworden was en Witsieshoek van de Vrijstaatsche
regeering ter bewoning had verkregen, een landsehap even
ten noorden der Caledon-rivier, dat zijn naam ontleent aan
den vroeger aldaar aevestlgden Kafferkapitein Witsie .
Mosjesj flu trachtte hem uit zijn tevreden rust to trekken
met hot volt suds schrij yen : 1)
A . R . PAULISE MOPELI.

Thaba-Bosigo, 1 Dee . 1867.

Mijnheer !
Zijt gegroet, kind van een groot opperhoofd, en mijne kinderen . Wij
leven steeds wel en de oorlog gaat aan . Volgens mijne inziehten is hot eons
waarheid dat wij hen geklopt hebben en wij onzen grond terug zullen krij gen.
Verleden maand ontvingen wij een brief van den Gouverneur der Kaapkolonie, Sir P . Wodehouse ; hij list ons weten, dat hij begeerig is om to
komen en een einde aan onzen oorlog met de Boeren to maken en ons op
to nemen onder de regeering van Hare Maj esteit, gelij k wij eons gevraagd
hebben, en verder dat wij oorlogsbenoodigdheden zouden krijgen gelijk
de Boeren . Hij verzekerde ons van zijn goods voornemens en raadde ons
aan om vast to houden en to vechten totdat hij komt ; de leeraren (zendelingen) zijn zeer blijde .
Gij west ongetwijfeld wie de Gouverneur is . Wat betreft doze mededeeling, zoo verwachten wij in dit opzicht iota in de maand Januari, als
zullende wij gevoegd worden bij hot Natalsehe Gouvernement onder de
heersehappij der Koningin, zoodat men alsdan tussehenbeide zal komen
en op eervolle wij ze aan alles eon einde zal maken, zonder daarom aan
den wil van den Vrijstaat to voldoen, noch die der Basuto's . Volgens onzen
geeerbiedigden Buchanan, procureur, zal onze grenslijn zijn die van Gouverneur Sir P. Wodehouse en den Heer Burnett van Aliwal Noord ; in dit
vertrouwen en die hoop vechten wij .
Wat mij persoonlijk betreft bon ik bezig om mij klaar to maken voor
een inval in den Oranj evrij staat, voordat hot vrede wordt .
(get .) S . MossUESHUE .

Moperi list zich echter niet ophitsen en heeft nooit
meer last aan den Vrijstaat veroorzaakt . Hij is met velen van
zijn yolk Christen geworden en heeft zich in 1896, ofschoon
meer dan 70 jaren oud en „wegens water" nooit zijn legerstede kunnende verlaten, op zijn bed flog kerkelijk laten trouwen door een zendeling met een gekerstende Kaffermeid 2).
1) Hofstede, blz . 211 .
2) Ons Tijdschrift, Amsterdam-Kaa,patad .
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broeder schreef, 9 December 1867, teekende de minister
van kolonien Buckingham de door Wodehouse verlangde
machtiging tot aanhechting van Bazoeto-land aan de
Britsche kroon . Eerst was de rijksregeering daartoe
heelemaal niet to vinden geweest ; dock Wodehouse had
al zijn gewicht in de schaal geworpen en zelfs met heengaan gedreigd als zijn inzichten niet werden gevolgd .
Dadelij k, 13 Januari 1868, stelde deze zoowel Brand als
Mosjesj in kennis van de verkregen machtiging 1) . 11 Februari
1868 verzocht Wodehouse den President de vijandelijkheden to staken, of to zien van de bij het laatste verdrag
verkregen uitbreiding van grondgebied en zich op hem,
Wodehouse, to verlaten, in wiens hadden, schreef hij,
Mosjesj zich geplaatst had . Tevens gaf hij aan Brand
kennis van zijn plan om van de verkregen machtiging
tot de aanhechting van Bazoeto-land aan de Britsche kroon
gebruik to waken .
Duidelijk, waardig, al to uitvoerig misschien, antwoordde President Brand eerst 31 Januari en daarop 3
Maart 1868, uiteenzettende dat de rust van zijn staat niet
kon verzekerd worden, zoolang de vijandelijke Bazoeto's
niet waren verdreven van het Vrijstaatsche gebied, hun
een gevoelige les was gegeven en de bedrij vers der beide
laatste moorden op Vrijstaatsche burgers waren uitgeleverd .
Telkens toch hadden de Bazoeto's de bestaande verdregen
geschonden en overeengekomen grenslijnen veronachtzaamd,
telkens plaatsen bezet waarop zij geen schij n van recht
hadden, zonder ophouden stelen op groote schaal tot
een beroep verheven, de Boerengezinnen geplunderd en gedood . Met betrekking tot de mogelijke inlijving gaat hij
in zijn brief van 3 Maart 1868 voort : „Met het oog op het
„artikel der conventie van 23 Februari 1854 en op de be„ginselen van het volkenrecht, in overweging nemende de
„banden van verwantschap en vriendelijke gevoelens, welke
„altijd bestaan hebben en, zooals ik hoop, altijd zullen
1)

Blauwboek 1869, blz . 24.
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„danen der Kaapkolonie en van den Oranje-Vrijstaat, kan
„ons Gouvernement niet begrijpen, dat eene neutrals en
„vriendschappelijke macht eenige schikking zal aangaan of
„een weg zal inslaan, die de strekking heeft om zelfs in
„de verste v erte het Gouvernement van den Oranj e-Vrijstaat
„te belemmeren voldoening to verkrijgen van het Basuto„opperhoofd Moshesh, met wien wij thane in een oorlog
„zijn gewikkeld, die verwekt werd door zijn verbreken van
„tractaten en de daden van geweld en dieverij en, gepleegd
„door zijn yolk onder zijne aansporing of met zijne toe „lating, vooral op een tijd, dat list Gouvernement en de
„burgers van den Oranje-Vrijstaat er bijna in, geslaagd
„waren onzen vijand to overwinnen . 13.et Basuto-opperhoofd
„en zijn yolk zouden reeds lang om vrede gevraagd hebben,
„waren zij niet onder den verkeerden indruk, dat Z .Exc .
„de Gouverneur der Kaapkolonie hun de oude lijn van
„Majoor Warden zoude geven ."
Deze indruk van Mosj esj was niet alleen niet verkeerd,
dock Wodehouse had juist,18 Februari 1868, aan . zijn minister
Buckingham geschreven 1), dat „ter wills van onze eigen
„belangen" de grens van 1866 to niet moest worden gedaan
enn dat hij daarom „bevel had gegeven om de Bazoeto's
„aann to moedigen hun vroegere landerijen opnieuw to be„zetten, zoodra ale de Boerenkommando's aftrokken ."
In Wodehouse' planners bracht deze brief van Brand
dan ook geen wij ziging . Dat Engeland,_ door- bij list verdrag van 1854 de souvereiniteit over list geheele gebied
tusschen Oranj e, Vaal en Drakensbergen, due ook Bazoetoland, aan de Boeren over to dragen, de souvereiniteit over
de Bazoeto's niet mocht terug nemen
de Britsche regeeringscommissaris J . A . Froude toont list in zijn verslag
van 1876 terecht aan , nu de aan Engeland 'niet gel .kte
intooming der Bazoeto's door de Boeren was tot stand gebracht, daarvoor sloot hij de oogen . Nu eindelijk de Vrijstaters Masoes, zijn „ondeugende" zonen en hun yolk had
o.

1) Blauwboek 1869, blz .26 .
E. V111
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den „tam" gemaakt, achtte Wodehouse hot oogenblik gekomen om de vruchten van den door anderen verrichten
arbeid zelf to plukken en tegelijkertijd den Vrijstaters do
kans op gebieds-uitbreiding of to snijden . Reeds weinige
dagen later, 12 Maart 1868, verklaarde hij bij proclamatie
Bazoetoland to behooren tot hot Britsche rijk. En dadelijk
stuurde hij grenspolitie om Mosj esj to ondersteunen en den
oorlog to beeindigen .
Engeland kan en zal eon zoo groote onbillijkheid, een
zoo krasse verbreking der conventie, met welke hot ons
uit zijn eigen aandrang als onafhankelijken staat in hot
levers riep, niet goedkeuren ; hot zal den gouverneur de
koninklijke goedkeuring onthouden, mits wij hot met de
ware toedracht der zaak bekend maken . Zoo dacht men in
Bloemfontein, en de Vrijstaatsche regeering zond daarom
een deputatie, bestaande nit den Harrysmithschen kommandant Cornelis Janse de Villiers en G . van de Wall, predikant to Bloemfontein, in Mei 1868 near London . Vergeefs ;
zonder antwoord gekregen to hobben moesten zij van dear
terugkeeren.
Evenmin hielp Brand's vernieuwd protest van 27 Maart
1868 bij den gouverneur, noch dat bij den minister van
Buitenlandsche Zaken waarvan Wodehouse spreekt in zijn
brief aan den minister van kolonien van 18 Mei 1868 .
Minachtend zegt hij daarover : „Dit is niet de eerste
„poging, door die Zuid-Afrikaansche republieken gedaan
„om zich met hot departement van Buitenlandsche Zaken
,,in verbindin g to stellen . Cot nog toe is hun dit niet
„gelukt ; en ik kan Been vruchtbaarder bron van misver„stand en verwarring uitdenken, den dat ook aan hen hot
„recht zou worden verleend om onmiddellijk met H . M .'s
„Regeering in briefwisseling to treden . Hot is onmogelijk
„dat eenig onderwerp van briofwisseling zou kunnen op„komen, waarin geen Koioniale belangen zouden zijn be„trokken of die in Engeland zou kunnen worden behandeld
„zonder voorafgaande raadpleging van de Kaapsche regee„ring." De Londensche regeering beaamde doze mooning

-- 275

--

en berichtte aan Wodehouse 9 Juli 1868 1), dat zij „een
„vroegere beslissing van H . M .'s regeering handhaafde, om
„niet met den President van den Oranje-Vrijstaat in brief„wisseling to treden behalve door middel van den Kaapschen
„gouverneur ." A.an deze gedragslijn heeft zij zich altijd
gehouden, met, voor zoover ik mij herinner, slechts een
paar uitzondering en 2 ) ; zelfs het Britsche consulaat dat,
blijkens bijlage M, in 1854 na de Vrijstaatsche onafhankelijkheidsverklaring to Bloemfontein gevestigd werd, is
1adelij k weer opgeheven .
Nu waren de Vrij staters geheel in handen van Wodehouse . Den aanvoer van krijgsvoorraad to hunnen behoeve
had hij blijkens zijn brief van 10 Maart 1868 3) verboden,
maar ten behoeve der Bazoeto's bleef die oogluikend
toegestaan en Mosj esj kreeg zelfs kruit van Wodehouse
ten geschenke . Voortzetting van den oorlog tegen de
Bazoeto's zou een oorlog aan Groot-Brittannie geweest
zijn, gelijk to stellen met opzettelijke zelfvernietiging, want
de geheele Vrijstaat telde toen slechts 37 .000 zielen 4) ; en
ijverig gaven de Bazoeto's gevolg aan den wenk van Wodehouse door voortdurende strooptochten op het door hen
aan de Boeren afgestane grondgebied . Ofschoon zelfs Wodehouse erkende 5 ), dat de Boeren „nu Mosjesj grootendeels

„ten under g ebracht" hadden, was vrede de eenige uitweg
voor den Vrijstaat.
De Vrijstaters ondervonden nu wat de Boeren in het
vervolg telkens opnieuw zouden leeren : de juistheid der
waarschuwing, die reeds voor twee eeuwen de Zweedsche
resident to 's Gravenhage, Harald A .ppelboom, aan zijn
koning zond en die verleden jaar aan het licht gekomen
is s) . Hij schreef n .lL in 1663
1) Blauwboek 1869, blz . 91 .
2) De schadevergoeding voor de diamantvelden en de in den laatsten
Boerenoorlog met Salisbury gewisselde telegrammen .
3) Blauwboek 1869 blz . 39 .
4) Theal 1854-72, blz . 268 .
5)
In zijn brief aa,n zijn minister, blauwboek 1869, blz . 58 .
6) Nederlandsch Historisch Genootschap, 26e deel (1905) blz . 363 .
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„Het schijnt niet raadzaam zich al to veel to en gageeren
„met een natie als de Engelsche, die, wanneer zij haar
„verdragen en traktaten langer moet naleven dan haar
„voordeel medebrengt, daartoe gedwongen en genoodzaakt
„moet worden, waarover al haar naburen klagen en hetgeen,
„wegens haar macht ter zee, niet zonder het grootste
„gevaar kan geschieden ."
Nu gold het, den vrede op zoo gunstig mogelijke
voorwaarden to sluiten . De Vrij staatsche regeering had
Been andere troeven in handen dan de gesloten verdragen,
welke Wodehouse getoond had niet to willen eerbiedigen ;
dan de billijkheid, voor welke hij ten opzichte van den.
Vrijstaat de oogen sloot ; en dan diens belangstelling in
den Vrijstaat, welke gebleken was uit zijn opmerking van
1 Juni 1868 aan zijn minister 1) : „Er kan flu in het geheel
„niet meer aan getwijfeld worden, dat de staatkunde die
„tot de onaf hankelijkheid geleid heeft, een zeer verkeerde
„geweest is." Toch moest getracht worden Wodeb ouse to
beletten om het geheele, in 1865/6 op de Bazoeto's veroverde en door dezen afgestane grondgebied opnieuw bij
Bazoeto-land to voegen, waarnaar hij met alle krachten
streefde.
In den Vrijstaat begreep men dat, wilde men onder
deze hoog st ongunstige omstandigheden de best mogelijke
vredesvoorwaarden bedingen, Hamelberg's hulp onontbeerlijk was . 16 Januari 1869 benoemde de Volksraad hem
dan ook met den Staatspresident en J . J. Venter tot lid
eener commissie van vijf leden om met den gouverneur der
Haapkolonie to onderhandelen . 30 Januari 1869 vertrok
de commissie naar Aliwal Noord en daar voerde zij met
Wodehouse langdurige onderhandelingen, die in het blauwboek van 21 Februari 1870 uitvoerig zijn opgenomen . Bij
het nalezen daarvan blijkt, dat Hamelberg altijd de woordvoerder der Vrijstaters is geweest, al hun stukken stelde,
al hun voorstellen ontwierp. Tenslotte gelukte het hem
Wodehouse weg to dringen van diens plan om het in 1866
1)

Blauwboek 1867, blz . 62 .
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aan den Vrijstaat afgestane g ebied weder geheel bij Bazoetoland to voegen, en beh .aalde hij inzonderheid een groote
overwinning op Wodehouse, door dezen to bewegen, tegen
zijn aanvankelijk voornemen in, een grooten, bergachtigen,
waardevollen driehoek 1), waarin flu de dorpen Lady
brand en Ficksburg gelegen zijn, aan den Vrijstaat to
laten. Ook Witsieshoek, dat bij volksraadsbesluit van 1
Juni 1867 aan Paulus Mopeli of Moperi en zijn Bazoeto's
tot verblijf was aangewezen en waar deze sedert in vrede
en voorspoed hebben gewoond, bleef aan den Vrijstaat .
Op dezen grondslag werd 12 Februari 1869 de groote
tweede conventie van Aliwal Noord met Wodehouse beklonken en onderteekend 2), een ontwerp van Hamelberg
zooals Wodehouse schreef. De Vrijstaat erkende daarbij
de Bazoeto's als Britsche onderdanen . Op aandringen van
Hamelberg werd een bepaling opgenomen, dat de inlijving
van Bazoetoland en de andere artikelen van dit traktaat
geen kracht zouden ontnemen aan de Vrijstaatsche onafhankelijkheidsconventie van 1854 en this nooit als een
precedent van inbreuk op die conventie zouden kunnen
worden beschouwd . Dit traktaat heb ik door Vrijstaatsche
staatslieden Hamelberg's grootste staatkundig werk hooren
noemen . Erkennende dat het verdrag in hoofdzaak zijn
werk was, liet de Vrijstaatsche commissie het hem teekenen
onmiddellijk na den President .
Dat dit verdrag den Vrijstaat veel meer liet dan onder
de omstandigheden was verwacht, bleek nit den storm van
verontwaardiging die, zoodra het bekend werd, opstak tegen
Wodehouse onder de zendelingen en de Britsche imperialisten, inzonderheid in Natal . Daar had men niet zonder
reden gehoopt, dat Bazoeto-land bij Natal zou worden ingelijfd, hetgeen echter ten slotte achterwege bleef, doordat
op aandringen van Wodehouse en Mosjesj Bazoeto-land
voorloopig een onafhankelijke Kroonkolonie werd, onmiddellijk bestuurd door den Hoogen Commissaris . Ook de
minister van kolonien riep Wodehouse ter verantwoording
1) lie de kaart blz . 18 blauwboek 1870, No . C 18.
2) Zie Bijlage S .
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24 Juni 189 1), o, a. opmerkende : „dat de conventie tot
„gevolg heeft, dat vele duizenden personen verplaatst worden
„van de woonplaatsen, waarin zij en hun voorvaders zoo
„lang hebben geleefd ." Hij eischte daarenboven het schrappen van een eventueele schadevergoeding in geld aan den
Vrijstaat .
Op het eerste bezwaar antwoordde Wodehouse 30 Juli
1869 2) : „Hun voorvaders kunnen afgehandeld worden met
„het eenvoudige feit, dat de heele scam der Bazoeto's een
„samenraapsel is van brokstukken, die gedurende het lange
„leven van Mosjesj zijn bij elkaar gebracht ." In de schrapping van de schadevergoedin g bewilligde de Volksraad . En
daarop worden 24 December 1870 de ratification van hot
traktaat to Kaapstad uitgewisseld door Van der Biji, „den
„behoorlijk gemachtigden agent van den Oranj e-Vrijstaat 3),
zooals Wodehouse hem aan zijn regeering noemt ; eenn
vasten consulairen vertegenwoordiger in de Kaapkolonie
heeft de Vrijstaat niet gehad .
De oorzaak van al dozen strijd, de bewonderenswaardig
bekwame naturellen-staatsman Mosjesj, was intusschen, 11
Maart 1870, de eeuwige rust ingegaan .
In de geschiedenis der Boeren is hot sluiten van dit
verdrag een der meest belangrijke gebeurtenissen geweest .
Wegens de geografische gesteldheid van hot good bewaterde Bazoeto-land verloor de Vrijstaat met zijn aanspraken daarop niet alleen de kans om in afzienbare toekomst behalve veetelers ook een landbouwend yolk van eenige
beteekenis to worden, maar daardoor tegelijkertijd de kans
om ooit binnen zijn grenzen levensonderhoud to doers vinden
door een blanke bevolking, eenigermate in overeenstemming
met de betrekkelijk groote uitgestrektheid van zijn gebied .
De droom van Brand, door Bazoeto-land heen een uitweg
naar de St . Johns Rivier en al dus een eigen haven to verkrijgen, kon nu niet moor worden verwezenlijkt . Voorts
word door de inlijving van Bazoeto-land den Vrijstaters de
1)

Blauwboek 1870 No. C 18, blz, 37 .

2) Ibidem, blz . 28 .

3) Blauwboek van Mei 1870 No . C 99, blz . 3 .
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gelegenheid ontnomen om zich op ruime schaal van werkvolk voor hun bedrijf to voorzien, een verder beletsel voor
de ontwikkeling van hun landbouw . Dan, dit was de eerste
Engelsche machtsuitbreiding ten noorden van de Oranj erivier, de eerste stag op dien langen weg van tractaatverbreking, sedert door de Britsche regeering afgelegd .
De imperialisten, bet bestaan van twee onafhankelijke
republieken in Zuid-Afrika niet kunnende verkroppen,
hadden nu ondervonden, dat bet hun kon gelukken de
Britsche regeering tot bet verbreken van overbelangrijke
verdragen to bewegen . De inboorlingen moisten nu, dat
Engeland niets liever wenschte dan hen to helpers, zoodra
dit slechts kon geschieden ten nadeele der Boeren, zelfs
indien zij door stelselmatige verdragverbreking, roof en
moord vijandelijkheden van Boerenzijde hadden uitgelokt .
Van Kafferonlusten was de Vrijstaat nu voor goed
bevrijd . Terwijl de zusterrepubliek nog de geheele verdere
eeuw door in, haar ontwikkeling is tegengehouden door tal
van groote en kleine oorlogen tegen de inboorlingen binnen
haar grenzen, oorlogen die zelfs een rol hebben gespeeld
in den eersten ondergang barer onafhankelijkheid, heeft
de Vrijstaat sedert geen strijd met de Kaffers meer gekend .
Dat bet verdrag alleen in zoover gunstig kon worden
genoemd, als bet althans jets beheld van moat bet overmachtig e Engeland, zich niet bekommerend om verdragen
of billijkheid, om eigen woord of eigen eer, tot zich
wenschte to rukken., maar overigens schreeuwende onrechtvaardigheden ten opzichte van den Vrijstaat bekrachtigde,
Hamelberg was de eerste om dit to gevoelen. In zijn welsprekend open adres aan Henry Barkly, opvolger van
Wodehouse 1), in hetwelk hij de „vertrapping" uiteenzet
die de arme Vrijstaat van Britsche zijde had moeten verduren, wijst hij er o .a. op, hoe ten gevolge van dit verdrag
de Vrijstaters een groot gedeelte der door de Bazoeto's
aan hen afgestane gronden, „welke reeds bet eigendom
„waren geworden van private personen, wederom moesten
1)

Opgenomen in „De Tijd" van 30 Taart 1871 .
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„afgeven en bij hat sluiten van den vrede er voor de tweede
„maal genoegen made moesten nemen, dat wij geen penning
„voor oorlogskosten of schadevergoeding ontvingen en van
„al hat van ons gestolen vee geen enkel stuk terugkregen .
„Den. Basuto's was n .1 . veili ;heid verzekerd in Natal voor
„hat vee, dat zij in vollen vredestijd bij duizenden van ons
„hadden gestolen .
„Welke zijn toch onze zonden en wandaden, waarom
„wij zoo vertrapt moesten worden ?" gaat hij voort . ,,Is hat
„misschien, omdat wij hat prestige van den blanken man
,,over den kleurling hebben gered en gehandhaafd en daar„door een zegen hebben gebracht over geheel beschaafd
„Zuid-Afrika ? Is hat omdat wij onzen President lief hebben en eeren ? Is hat omdat wij dagelij ks meer eensg ezind
„worden, dagelijks de afscheiding, door versehil in nationa,,liteit geboren, meer en meer onder ons afneemt ? Hebben
,,,wij niet den zoon van Uwe vorstin, toen hij ons een
.,,bezoek bracht, boven onze krachten en boven zijne jaren
,,feestelijk ontvangen ? Hebben wij ons land niet openge,,steld voor alle Britsche ingezetenen ?"
Dit ong eteekende adres, g eschreven naar aanleiding der
in hat volgende hoofdstuk aan to voeren, toen begonnenn
roof der diamantvelden, was Hamelberg's zwanenzang in den
Vrijstaat . „Wegens ziekten van langdurigen aard, welke
„mijn dokter zegt dat onmogelijk zijn to verzachten of to
„genezen indien ik niet volstrekte rust neem, en ten einde
„beter voor de opvoeding van mijn zoon to kunnen zorg en,
„heb ik besloten mijn kantoor op to geven", schrijft hij
in zijn dagboek . Hij maakte bekend dat hij zich in Europa
ging vestigen en deed zijn taken over aan de heeren
A. D . Voigt en C. J . Vels.
Van dezen vermeldde „De Tijd" van 1866 den eerste
als secretaris van den Uitvoerenden Raad, tevens privaatsecretaris van President Brand ; later had hij geruimen tijd
op Hamelberg's kantoor gewerkt ; het laatste gedeelte van
zijn leven heeft hij to 's-Gravenhag e doorg ebracht, waar
hij 12 Augustus 1906 is overladen . Vels, eveneens Hollander, was notaris en procureur g eweest to Philippolis en
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ik trof hemp in 1883 als staatsprocureur to Bloemfontein aan .
28 April 1871 verliet Hamelberg Bloemfontein voorgoed en kwam, zonder ophouden voortreizende, 13 Mei to
Pieter-Maritzburg aan . Van daar ping het naar de Kaapstad .
Flier vergaderde toen de „federatie-commissie," die
Hamelberg's meening wenschte to vernemen omtrent de
inzichten der Vrijstaatsche bevolking op het punt van
federatie . Zijn getuigenis is, gestenografeerd, volledig opgenomen in het blauwboek van 6 Februari 18721), als bijlage van een brief aan den minister van kolonien Kimberley
van gouverneur Barkly . Deze gebruikte die getuigenis oma
verontwaardigd aan to toonen, dat kleurlingen volgens de
wetten in den Vrijstaat aldaar geen landeigenaars of kiezers
konden zijn en dat Waterboer, volgens hem rechthebber op
de diamantvelden, onder deze bepalingen zou vallen, indien
hij inwon er van den Vrijstaat werd . In zake federatie
verklaarde Hamelberg zich nog steeds aanhanger van de
vroeger door hem in het licht geg even en hiervoor vermeide denkbeelden, met deze toevoeging echter, dat de Vrijstaters geen federatie onder een Britsehen gouverneur zouden
begeeren, tenzij deze slechts de uitvoerder werd der bevelen
van het federale parlement . Hamelberg somde de bittere
Vrijstaatsche grieven teg en verschillende Hooge Commissarissen op en verklaarde dat, zoolang zulke ondervindingen
mogelijk bleven en de Hooge Commissarissen zulke handelingen konden verrichten, er niet aan federatie met den
Vrijstaat to denken viel .
In het verhoor deed Hamelberg in het voorbijgaan de
opmerkenswaardige mededeel .ing : „leer weinig van de Vrijstaatsche burgers kunnen eenige andere taal dan de
„Nederlandsche spreken ."
Na enkele weken scheepte hij zich op een boot der
Union Stoomboot Maatschappij naar Southampton in, waar
hij aankwam na niet minder dan 32 dagen van Durban
of to hebben gevaren. Sedert heeft hij Europa niet meer
verlaten .
1)

No . 0 503, blz

. 20 .
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Ook zijn eenig overgebleven kind, zijn zoon, heeft zijn
vaderland niet moor bezocht en is in Nederland overleden .
Toch wordt Hamelberg's naam door Vrijstaters gedragen,
doordat zijn halve brooder J. J. L . Ham elberg, die zich
omstreeks 1866 to Bloemfontein als generaal-agent vestigde
en later als zoodanig langen tijd to Bethulie werkzaam is
geweest, dear nakomelingschap heeft achtergelaten .
Dat niet alleen Hamelberg's naam in den Vrijstaat zou
voortleven dock ook de herinnering aan zijn- dear verrichten
arbeid, bleek dadelijk bij zijn vertrek .
„De Tijd" gaf hem de volgende betuiging mode
:1)
„Met diep gevoeld leedwezen vestigen wij de aandacht
„op eene advertentie, waarbij de uitsteken dste onzer regts„geleerden zich onttrekt aan eene verdere uitoefening der
„praktijk. Zelden wordt bet iemand geschonken zich zulk
„eon onbetwisten naam van kunde en eerlijkheid to ver„werven, gelijk den beer H . A . L. Hamelberg ten deel viol,
„maar ook zelden kon iemand zich daartoe beroepen op
„zulk eene onafgebrokene reeks van bewijzen, dat buiten„gewone scherpte van juridischen blik geene grenzelooze
„regtschapenheid uitsluit . Wij betreuren zijn besluit voor
„den Vrijstaat, wear niet alleen zijue bekwaamheid zoo
„moeijelijk ken gemist worden, maar vooral zijn onwrikbaar
„voorbeeld van trouw en eerlijkheid welligt menigeen van
„bedrog en afzetterij kon of houden."
Twee weiten na zijn vertrek uit Bloemfontein had
Hamelberg vervolgens de groote voldoening dit adres van
den Volksraad to ontvangen, bet schoonste afscheidsgeschenk
Bloemfontein, 5 Mei 1871 .
W .Ed . Gestrenge Heer !
De Volksraad van den Oranje-Vrijstaat heeft met diep gevoel van
leedwezen uit par . 1 der aanspraak van Z .H.Ed. den Staatspresident vernomen, dat buitengewone, van U onaf hankelij ke redenen U verpligt hebben,
U to verwijderen uit bet land, hetwelk gij getoond hebt als Uwen tweeden
vaderland to hebben aangenomen en aan hetwelk gij gedurende Uw 15 j arig
verblijf zoo vole groote en onmiskenbare diensten hebt bewezen .
1) In hear nommer van 30 Maart 1871 .

De Volksraad is overtuigd van hot onherstelbaar verlies dat here
in bet bijzonder, zoowel als hot land in hot algemeen door Uwe afwezigheid tref t, vooral in tij den als de tegenwoordige .
Hij heel t mij opgedragen de tolk van hunne gevoelens to zijn en U
namens de vertegenwoordiging dozer Republiek hare diepgevoelde erkentelijkheid to betuigen voor alles wat Gij aan Land en Volk hebt gedaan .
De Raad drukte zijnen vurigen wensch uit dat hot den Voorzienigheid moge behagen, om hot in Zijne wijsheid zoodanig to regelen, dat Gij
en Uwe f amilie wader eons in ons midden moogt terugkeeren om met hernieuwden ij ver Uwe krachten aan dozen staat to kunnen wij den, walks
reeds zoovele blijken mogt ontvangen van Uwe belangstelling en liefde .
1k hob de ear to zijn
W Ed . Gestrenge Heer
Namens den Volksraad,
G . P . VISSER, Voorzitter.
Den WelEd . Gestrenge Heer
Mr. H. A. L . HAMELBERG .

FENWICK'S CAREER
van Mrs. Xumphry Ward
DOOR

JOHANNA VAN PER WAALS .

Het was met een gevoel van groote onbevredigdheid,
dat ik dit boek,
als vele van Mrs . Hum p h r y Ward' s
boeken
uit mijn handers legde. Het is alsof de schrij fster
het er op gezet heeft, door het slot van haar boeken to
toonen, dat alles, waarvan we genoten hebben, alles wat
we bewonderd hebben in haar boeken op een verkeerde
opvatting berust, dat we per slot van rekening niets van
haar bedoelingen begrepen hebben .
In L a d y R o s e' s Daughter had de schrijfster ons zoo
uitstekend aangetoond, dat karakters als die van J a c o b
P e l afield en J u lie L e b r e t o n onmogelijk samen kunnen
gaan, en toch verwacht ze, dat we ons met kalme bevrediging zullen neerleggen bij haar bewering aan het eind
van het boek, dat het huwelijk van die twee zeer gelukkig
is geweest. In Sir G e o r g e T r e s s a d y heeft ze ons de
liefde van Sir G e o r g e voor Marc e 11 a doers zien en begrijpen
maar op het eind wil ze ons bevredigen met de
boodschap, die Sir G e o r g e op zijn sterfbed aan zijn vrouw
zendt, dat zijn laatste gedachten voor haar zijn geweest,
en ook hier in haar jongsten roman vraagt zij van ons het
onmogelijke als zij ons wil doers gelooven, dat het zoo goed
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zou afloopen met J o h n F e n wick, dat als hij hereenigd
is met de vrouw, die hem vrijwillig twaalf jaar alleen liet,
totdat hij, verbitterd en afg etobd, bijna tot zelfmoord was
gekomen, zijn moeilijkheden voorbij zouden zijn, dat hij
zijn schildersgave weer terugkrijgt, en zelfs zijn gezicht,
dat hem bijna begeven had, zijn vorige scherpte terugontvangt . Wat ik juist het geheele boek door zoo bewonderd heb, is de juistheid, waarmee de schrijfster het duidelijk
heeft gemaakt, dat het niet de omstandigheden zijn, die
succes voor hem onmogelij k makers, maar dat het volkomen
waar is, wat zijn vriend, een schilder, die nooit jets verkoopt en nooit succes heeft van het begin of gevoeld had :
,,that he and F e n wick were in truth of the same race
the race of the ~v~',p. topot
the ill-fated
those for
whom happiness is not written in the stars ." Als wij
F e n wick zoo beschouwen, zonder aan het gelukkige einde
to denken, dan is het karakter zeldzaam goed geteekend .
Wij begrij pen volkomen den geboren artist, die uit zij n
nederige omgeving op eens verplaatst wordt in een aristocratischen kring, waar zijn trots zich voortdurend gekwetst
voelt, omdat zij daar andere manieren hebben en andere
dingen van zelf weten ; die er zich niet thuis voelt, en het
toch niet buiten dien kring kan stellen ; die luid en ruw
democratische beginselenn predikt, niet omdat hij niet om
weelde en verfijning geeft, maar omdat hij er to veel om
geeft ; die voortdurend voelt, dat hij door zijn talent verr
staat boven hen, die hem telkens zijn onbeholpenheid en
onwetendheid zoo duidelijk doers voelen, en dan beurtelings
zich zelf vernedert, en dan weer in verwaten hoogmoed op
alien neerziet ; dat karakter dat zich zoo onafhankelijk
gedraagt tegenover de wereld, en tegenover hen, van wie
zijn succes afhangt, en die toch in den grond der zaak zoo
hulpeloos is, dat ailes hem mislukt, en zelfs zijn talent
verloren gaat, omdat hij alleen moet staan in de wereld,
omdat hij vrouwelijken steun mist . Juist omdat dit karakter
zoo prachtig geteekend is, vind ik het zoo jammer, als de
schrijfster op het ei :id ons doet twijfelen, of wij er ook jets
in gelezen hebben dat er niet in bedoeld was .
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Niet minder bewonderenswaard is de tweede hoofdpersoon, Madame d e P a s t our a 11 e s, geteekend . Al haar
handelingen, al haar gedachten zelfs, volgen volkomen
natuurlijk uit haar karakter, maar toch bevredigt ook deze
persoon mij niet geheel. her is het de appreciatie van
het karakter, waartegen ik voortdurend in opstand kom .
Mrs . Hum p h r y Ward' s opvatting van goed en kwaad
is volkomen verschillend van de mijne . In een Engelsche
kritiek, die ik onlangs las, wend gezegd, dat dit boek,
evenals al Mrs . H . W .'s boeken, bijna al to zedelijk is ; ik
zou met nadruk willen zeggen, dat dit boek, evenals al
Mrs. H . W.'s boeken een groot Bemis aan zedelijkheid
vertoont . Vooral in de beschrij ving van deze persoon,
waarvan de schrijfster ons vertelt, dat zij bijna to volmaakt
is, ,,that her unselfishness had become almost superhuman,"
,,that luckily nobody knew her for the saint she was,"
komt dit bijzonder sterk uit . Ik zie Madame d e Past o ur e 11 e s als een vrouw van een in den grond edel karakter,
die bezield is met de beste voornemens om haar plicht to
doers, wat het ook koste, maar die zeer conventioneel is in
de opvatting van haar plicht, en daardoor, geheel buiten
haar wil, heel wat kwaad sticht ; die zeer aantrekkelijk is,
en een groote gave heeft om to behagen, en door een
groote vrouwelij ke ij delheid en een onbewust eg oisme gedreven, daar ruim gebruik van maakt, een vrouw, die door
ongelukkige omstandigheden maar weinig belangen in haar
levers heeft, en nu denkt, dat zij het levers van anderen
voor hen kan en mag in orde makers . Dit laatste is des to
vreemder, daar zij in haar eigen levers zoo droevig misgetast
heeft, en het is dan ook zeer natuurlijk en goed gezien, dat
de schrijfster haar volkomen doet falen, waar zij ingrijpt
in het levee van anderen . .A.ls Madame d e Past our a 11 e s
nog zeer jong is, trouwt zij met een Fransch edelman, die
zulk een volkomen onwaardige blijkt to zijn, dat hij zijn
vrouw schandelij k verontachtzaamt, en eindelij k verlaat . Met
een verheven opvatting van de heiligheid van den huwelijksband, blijft zij zelfs dezen onwaardige als haar man
beschouwen, weigert zich to laten scheiden, en staat altijd
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gereed, naar hem terug to gaan, als hij dit zou wensch .en .
Liefde kan zij echter niet biijven voelen, en zij begint dan
ook flu in to zien, dat A r t h u r W e l by, die haar reeds
voor haar huwelijk had liefgehad, de man is, met wien
zij gelukkig had kunnen zijn . Nadat haar man haar verlaten heeft, staat zij toe, dat deze trouwe vriend zijn levee
aan haar wijdt en het komt niet in haar op, dat deze
intieme omgang voor hem niet wenschelijk kan zijn, dat
op deze wijze zijn liefde gevoed en gesterkt wordt . Eerst
na drie jaar komt Madame d e P . tot de overtuiging, dat
zij niet door mag gaan met zijn levee aan het hare to
binden, en iedereen, ook de schrijfster, heeft niets dan bewondering voor de onzelfzuchtigheid, waarmee zij afstand
doet van de liefde en bewondering van haar vriend . Zij
bewerkt een huwelijk tusschen hem en een mooi jong
meisj e, dat hem aanbidt . De groote onkieschheid en het
gevaar, zich in zulke dingen to meng en en de groote immoraliteit van een huwelijk to bewerken, dat van een van
de kanten zond er de minste liefde gesloten wordt, schijnt
zij niet to beseffen . Deze pogin.o om het levee van anderen
voor hen in to richten, mislukt geheel, het is zelfs een
uoodlottiger mislukking dan verwacht kon worden . Het
jonge vrouwtj e wordt spoedig een invalide, die door haar

veeleischendheid, jaloerschheid enn zelfzucht haar man het
levee ondragelijk maakt. Als Madame d e P . ziet, hoe
treurig de uitslag van haar bemoeilng en is, komt er een
zeer natuurlijke gedachte bij haar op : als E l s i e eens stierf,
het arme kind heeft niets dan lijden in het levee, en als
dit gebeurde, zou W e 1 b y weer gelukkig kunnen worden,
zij zouden
haar man is ondertusschen gestorven
kunnen trouwen en de font van vroeger herstellen.. Dit
zou zeker de eenige manier zijn, waarop Madame d e P .
hot kwade zou kunnen herstellen, dat zij gedaan heeft .
Maar bij doze gedachte wordt zij aang egrepen door een
diepe wroeging : een vrouw dood wenschen om met den man
to trouwen, dat is immers een zeer bepaalde zonde . Zij kan
het zich niet vergeven ; zoo iets moet niet weer voorkomen,
en om zulk eon gedachte voor goed onmogelijk to makes.,
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besluit zij met J o h n F e n w i c k to trouwen. Het is wel
geen werkeiijke liefde, die zij voor hem voelt, maar zij weet,
dat zij hem den steun en hulp kan geven, die hij noodig
heeft . Ook hierin slaagt zij niet, wel brengt zij John
F e n w i c k in een verleiding, die hij niet kan weerstaano
Hij heeft nooit bekend, dat hij eigenlijk getrouwd is, en
nu zij hem de zoo noodige hulp en inspiratie aanbiedt,
heeft hij de kracht n iet, zich terug to trekken en hij last
toe, dat zijzelf en aile omstanders een huwelijk verwachten .
Maar misschien het ergste staaltje van Madame d e P .'
tactlooze, maar goed gemeende bemoeizucht is wel, dat zij
aanbiedt als gezant tot P h o e b e, John' s vrouw to gaan,
hoewel zij weet, dat deze haar man nit jaloerschheid op
haar verlaten heeft. Reeds bij de gedachte, dat haar man
een tusschenpersoon zendt, en niet zelf komt, verhardt zich
Ph o e b e's hart, en als zij ziet, wie die gezant is, mag
het een wonder heeten, dat de verzoening tot stand is
gekomen . Wel verzekert de schrijfster, dat P h o e b e' s
jaloerschheid indertijd volkomen ongegrond is geweest, maar
als een man zoo vervuld is met een andere vrouw, dat hij
na iedere ontmoeting zich angstig afvraagt, wat hij gezegd
en gedaan heeft ; als hij zich zoo ongelukkig maakt, over
een onbeleefdheid, dat hij niet kan wachten, tot hij haar
weer spreekt, maar een langen brief met excuses schrijft ;
als hij haar voortdurend lange brieven schrijft over kunst
en alles wat hem vervult, terwij i hij zich den tij d n iet
gunt, zijn eigen vrouw ook maar eenigszins op de hoogte
to houden van zijn wedervaren, dan behoeft het toch niet
alleen aan een „Puriteinsche opvoeding" to w.orden toeg eschreven, als de vrouw zich daarover ongelukkig maakt .
Pat de schrijfster ook in dit boek op kritieke oogenblikken haar toevlucht neemt tot eenige treffende toevalligheden, dat zij b .v. als het pistool reeds klaar ligt, twee
toevallige gebeurtenissen noodig heeft om F e n w i c k van
zelfmoord to redden, dat zij een eenvoudig d,orpsvrouwtje
in het geheim naar Canada last vertrekken, zonder dat de
politie, die voorzien is vann een volledig signalement, een .
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een kunst, die menig gespoor van haar kan vinden
slepen misdadiger haar zou benijden zulke onwaarschijnlijkheden komen mij zoo onbelangrijk voor dat ik
daarbij niet heb stilgestaan . Mrs . H . W .'s groote kracht
ligt ontegenzeggelijk in de beschrijving der karakters en
deze dingen doers dus al heel weinig tot de waarde van
het boek af.

ONZE LEESTAFEL .
Dr. J. L a m m e r t s van B u e r e n . Het Darbisme. --Ds . C h r . H u n n i n g her. De z .g, apostolisehe kerk .
Dr . J . T h . d e V i s s e r. De nieuwere theosophie . - Dr.
Ph. J . H o e d e m a k e r. De kerk en de secten . - Amsterdam . Egeling's Boekhandel.
Het was niet alleen een gelukkig denkbeeld, maar een j uiste
opvatting van roeping en plicht die hot ministerie van Amsterdamsehe predikanten bewoog door enkelen uit zijn midden openbare voordrachten to doers houden tot voorlichting omtrent, en
waarschuwing tegen , ;sectarische stroomingen, die den bloei van
„hot Gemeenteleven dreigen to belemmeren". Ziehier flu voor
„breeder kring" toegankelijk gemaakt wat door een viertal predikanten word gesproken . Hot verdient zeer overweging en behartiging. Er is natuurlijk verscheidenheid niet alleen van onderwerpen,
maar ook in toon en wijze van behandeling . De eerste spreker
bracht vooral de stichtelijke on praktische, de vierde de principieele gezichtspunten op den voorgrond . Geregeld en min of moor
compleet vertellen de tweede en derde spreker. Door rij kdom
van stof munt vooral de rode over de theosophie uit ; ook al is
dat onderwerp ten onzent reeds herhaaldelijk in denzelfden geest
behandeld men zal met vrucht en genoegen Dr . d e V i s s e r er
over lezen : 't moest sympathie met de bestreden dwaling of liever
oog voor hot waarheidsgehalte dat er in schuilt toont de spreker
over hot z,g . Irvingianisme . In dit bundeltje staat de kerk op
waardige wijze verschillende kringen van bestrij ders of afvalligen
to woord .
1. S.
Neerlands Taal in 't verre Oosten, eene bijdrage tot de
kennis en de historie van hot Hollandsch in Indie, door
P . P . H. Prick van W e 1 y, Leeraar aan de H . B . S .
met 5 -j . c. to Batavia . - G . C . T . van D o r p en Co .,
Semarang-Soerabaj a, 1906 .
De heer Prick van W e 1 y heeft, gelij k hij in zijn „woord
vooraf" opmerkt, eene „niet geringe" moeite besteed „aan hot

verzamelen der bier voorgelegde gegevens ." Inderdaad, hij heeft
veel moeten lezen, veel moeten opteekenen en verwerken voor hij
zijn belangwekkend boekje de wereld in zenden kon .
Uit dat oogpunt beschouwd, dus niets dan lof . Maar wij
zouden wel gaarne gezien hebben dat de Schrijver bij de verzameling
zijner gegevens wat meer eritisch was to werk gegaan .
Zoo vinden wij, aan hot slot van bet eerste artikel : „Het
Nederlandsch in Indie en zijn Concurrenten" op o .i. zeer lossen
grand verklaard dat, wanneer Europeesche kinderen in bun eerste
levensj area Maleisch gesproken hebben, bij hen „bet Nederlandsch
nooit tot zijn recht zal komen ." Zelfs wordt bier H u e t aangehaald die, toen hij een blauwen maandag in Indie was, de meening
uitsprak .,dat de gemakkelijke taalvormen van hot maleisch bij de
geboorte een gedeelte van hot denkvermogen dooden ." Maar dat
alles is immers niet waar ! Hot zoude den beer P r i c k geen
moeite kosten, eon aantal heeren en dames to vinden die in bun
prille j eugd Maleisch spraken en nu toch even goed Hollandsch
spreken als hij . De vraag is veeleer, of de opvoeding in haar
geheel, ook wat bet Hollandsch betreft, sours min of meer verwaarloosd wend, zooals natuurlijk, bij inlandsche of half-ontwikkelde,
half-inlandsche moeders, en ook door de omgeving waarin de
kinderen verkeeren dikwijls bet geval is . Naar onze ervaring is
bet voor de toekomst van geen belang, of bet kind, b .v . in zijn
beide eerste levensj area, weinig anders dan Maleiseh hoort ; hot zal
er later, nits bet in een besehaafd huisgezin wordt opgevoed, met
zijn Hollandsch niets minder our zijn .
Soortgelij ke opmerking makers wij als wij in hot tweede artikel
,,de taal der Indo-Europeanen" uit versehillende boeken eenige
voorbeelden ;rien saamgelezen van z .g . Indo-Hollandsch . Mensehen,
die over 't algemeen weinig ontwikkeld zijn, wier taalgevoel bekrompen is, die aan klanken blijven hangers, spreken of schrijven
slecht Hollandsch ; men kan dat ook in ons land ervaren wanneer
men, van gewezen dienstboden b .v, -- goede, brave zielen, maar
nu eenmaal geen „taalgeleerden" --- briefj es ontvangt . Men zou,
daartoe lust gevoelende, heele boeken vol kunnen schrijven met
dergelijke aardigheden als van den man die den haan had hooren
kraaie n maar niet wist waar de klepel hing, of van de dame die
vaak den geheelen dag naar Seheveningen ging en dan „zoo maar,
ihooi en gras" at.
Dit alles bewijst dat men, our eon taal good to kennen, haar
goed geleerd moot hebben, zoowel op school als in den dagelijk-
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veertig jaar zeer belangr jk vooruitgegaan, en er is goon reden,
to twijfelen of die vooruitgang zal voortduren . Intusschen, vrij
overbodig schijnt hot, nog to betoogen dat, waar de onderwijzer
to strij den heeft met onkunde of onverschilligheid der ouders, de
uitkomsten van hot onderwijs to wenschen laten .
De heer Prick komt tot de gevolgtrekking (bi . 60) dat men
hot onderwijs op de Indische lagers school „hoofdzakelijk" most
beperken tot twee hoofdvakken : teal en rekenen, en dat men hot
Nederlandsch most „vereenvoudigen en van den beginne in den
natuurlij ken vorm (most) aankweeken, zonder de doode aanhangselen
van hot stelsel van d e V r i e s en T e W i n k e 1 ."
Wij zouden meenen, dat men aldus zoude komen op den
verkeerden wag . Hot doel van hot onderwijs is : ontwikkelen,
leeren nadenken . Zou men dat doel werkelij k eerder bereiken
wanneer men aardrij kskunde, geschiedenis, n atuurkennis, zingers,
teekenen enz . van hot programme schrapte en eene „nieuwerwetsche" spelling invoerde ?
Hot zal wel waar zijn, dat men tot nu toe de lagers school
in Indie to veal heeft geschoeid op Hollandsch voorbeeld ; de geschiedenis van de graven uit zooveel „huizen", de gemiddelde
diepte van de Zuiderzee enz, boezemen Indische j ongens weinig
belang in. Maar daarmede is doelmatig onderwijs in geschiedenis
of aardrijkskunde niet veroordeeld . En wanneer de heer P r i c k
hot onderwijs in hot zingers aldus afmaakt : „wet hebben die
kinderen aan zingers van hot bled, waar ze vaak niet to eten
krijgen" . . . den blijft hij beneden zijn onderwerp . Zullen „die"
kinderen meer to eten krij gen wanneer men hot onderwijs in hot
zingers van hot program afvoert ?
In hot derde artikel : „Hot Indisch Nederlandsch van nu"
wordt gesproken over vole maleische (en andero) woorden, die in
den omgangstaal in Indie min of moor burgerrecht hebben gekregen . „Alleen eon vorstokt en bekrompen taalzuiveraar ken
daarover vallen", meant de heer P r i c k, en tot zekere hoogte
terecht ; wij moeten, om sen voorbeeld to noemen, spreken van sen
pangeran, en kunnen dien niet gelijkstellen met eon Europeeschen
pries . Doch, vragen wij, wet beteekent in verband daarmede
doze uitval : . . . „de angstvallige taalzuiveraars behoeven nog niet
dadelijk moord en brand to schreeuwen als hue goedkoop nationaliteitsgevoel eons de kans schoon ziet om zich verdienstelijk to
niters, liefst near de gewoonte der Nederlanders met de eene hand

op hat hart, maar de andere op den zak . .Hat ideaal der toekomst
ligt niet in kleinzielige afzondering, maar in hat wereldomvattend
,communisme, dat de Christus niet heeft kunnen stichten en dat
flu gevestigd wordt op den grondslag, gelegd door „socialen" van
allerlei richting ."
Wij molten hat nederig belijden : wij begrijpen de wijsheid
met, die misschien uit daze woorden spreekt. Wij denken eerder
. doorslaan. Hat al of met mangers van on-nederlandsche
ears
woorden in Hollandsche zinnen, gelijk men ten onzent in de
188 eeuw veelvuldig met Fransche woorden deed, heeft waarlijk
weinig to makers met „Hollandsche inhaligheid" of met Christelijk
of ander communisme .
De hear Prick bewijst verder (bi . 106 en vlg .), dunkt ons,
to veal ear aan school] ongens-uitdrukkingen, die telkens wear, als
de aardigheid er of is, door andere vervangen worden en grootendeels van zelf vervallen wanneer de beschaving onder de Indische
kinderen verdere vorderingen maakt ; wij staan daarbij niet stil.
In hat vierde artikel : „Hat Indisch Nederlandsch van vroeger"
geeft de Schrijver vrij wet woorden, die al wader verdwenen zijn,
Maar . . . hat komt ons voor, dat hij niet kieskeurig genoeg is
geweest met zijne bronnen . Een roman van Mevr. F r a n k, in
1879 verschenen, geeft evenmin ears juist beeld van de Indische
samenleving als de „Indische rowans" van tegenwoordig . Menig
woord, door Mevr . F r a n k gebruikt en door den beer P r i c k
aangehaald, was in 1879 to Batavia niet in twang .
Aardig is bet, terloops op to markers dat de Schrijver zelf
den invloed ondergaat van zijne Indische omgeving . walk Hollander, die nooit in India is geweest, zal zeggen „op Atj eh"
(bl. 125, noot 3) ?
„Kapitein J a s" (bl . 135) is, meenen wij, hetzelfde als „etagere
Rein" ; wij hebben de uitdrukking nooit hooren bezigen als
synoniem met de cholera . Afmarcheeren near Kapitein J a s . . .
den kraaienmarsch .
blazers bet een en ander beteekent eenvoudig : doodgaan .
Gelijk wij in India vela woorden gebruiken, waarvoor wij in
onze eigen teal gears voldoend equivalent hebben, zijn ook omgekeerd vela Hollandsche woorden in gebruik bij de inlanders die
net bus in aanraking komen . De Hear P r i c k geeft hiervan een
aantal voorbeelden in zijn vijfde en laatste artikel : „de invloed
van bet Nederlandsch op de talen van den Archipel ."
En nu . . . onze einddruk van hot geheele werkj e ?
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last het zich met genoegen lezen, en is het, voor Indische ouders
niet het minst, wel de lezing waard .
E. B. K.
Koloniaaltjes . Schetsen uit het Indisch soldatenleven,
door Carl Sundahl .
H. Prakke, Nijmegen, 1906 .
Door ondervinding geleerd, neemt menigeen dergelijke „schetsen"
met eenigen tegenzin ter hand . Hij herinnert zich verschillende,
weinig smakelijke vruchten van onbenullige fantazie, en west hoe
weinigen er zijn die, al is het dan ook maar van verre, den gevoelvollen, soberen, hartelijken E d m o n d o d e A m i c i s navolgen .
Zooals die schetsen uit het krijgsmansleven wilt to geven,
kunnen het slechts weinigen . Toch hebben wij, op Indisch gebied,
niet to klagen . De „Herinneringen" van W . A . v a n R e e s zijn
haast eene halve eeuw oud ; zij spelen dun in een tijd die reeds
ver achter one ligt, maar zij hebben hare waarde nog niet verloren .
M . Th. H. P e r e 1 a e r volgde hem, toen hij in min of meer romantischen vorm zijn kwart-eeuwsch verblijf tusschen de keerkringen
beschreef, niet zonder goeden uitslag na .
Het boekje, dat thans voor ons ligt, behoort mede tot de
goeds snort . De heer S u n d a h 1 geeft ons losse, zonder pretensie
neergeschreven schetsjes van hetgeen hij ondervond en opmerkte,
maar hij vertelt ons dit in good verzorgden toon, met open oog
voor het vroolijke, ook voor het droevige dat hij tegenkwam op
zijn Indischen levensweg . Geen flauwe soldatenmoppen, die men
al meer gelezen heeft, - wel aardige uitdrukkingen, die hem het
opschrijven waard waren . En daartusschen gevoelen wij dat er
iemand aan het woord is die, met al zijn goed humeur, toch
hartelijk deelneemt in anderer leed .
E. B. K.
Axe l L u n d e g a r d . Hedwig's Dagboek . Bewerkt door
A. Modderman . Amsterdam . H . Meulenhoff.
Wat wil dit boek eigenlij k zijn ? Het dagboek van een ,, Backflsch" eerst, van een naar liefde smachtend j ong meisj a daarna,
dan van een j onge vrouw, die gevoelt zonder liefde ge trouwd to
zijn om maar to ontkomen aan de eentonigheid van haar bestaan .
Nu komt de „derde" ten tooneele : de socialistisch-aangelegde
ingenieur Hall, in 't geheel toch eigenlijk geen sympathieke

flguur, maar voor wien de heldin straks van liefde gaat blaken .
Haar man sterft ; was het zelfmoord ? De vrouw twijfelt, west bet
niet, denkt sours van wel, dan wear van niet en de lezer staat
bier ook voor sera vraagteeken . De weduwe worstelt bet wettelijk
rouwj aar door, huwt dan den aangebedene, die toch in dien
tusschentij d niet zoo heel beminnelij k is geweest : hij scheen maar
niet to kunnen of to willen begrijpen, dat zij wachten wou . . . .
En flu brengt dit tweeds huwelijk, ditmaal uit liefde, aan mevrouw
Fled wig groote teleurstellingen, die ze niet overleeft . Finis !
En dus . . . ?
Dus zijn we met dat al niet veal wijzer geworden . Het is
wel heel „echt", dat er in dit „dagboek" leemten van jaren zijn ;
ook wel, dat er de belangrijkste dingen sours juist niet in verteld
worden, maar dit fragmentarisehe doet toch veal of breuk aan de
volledigheid van bet beeld . En we hooren natuurlijk alles van een
karat . Wat we dan hooren klinkt sours hinderlijk nselodramatisch .
Zelfs op rijper leeftijd is H e d w i g niet bang voor groote woorden .
Als zij sterven gaat omdat zij in die zeven jaar van haar tweeds
huwelijk zoo volkomen is uitgeput dat zij niet in staat is den
strijd our bet geluk „opnieuw to hervatten" (sic !), dan schrijft ze,
een denkbeeldigen „men" in haar dagboek toesprekend : „men geloove daarom niet, dat ik den dood met vreugde, als een „bevrijder" begroet . Helaas -- ik krom mij as een worm onder den
grasp van de beenderige hand . Ik kan me niet verzoenen met
de gedachte van vernietigirg" . En dan zichzelf toesprekend
,, aar - gij kleine ik, je most sterven ! Bereid je er op voor
terwijl bet nog tijd is . Verootmoedig je
Er zijn vooral in bet eerste gedeelte van dit dagboek duidelij ke aanwij zingers to over d at H e d w i g reeds van haar j eugd of
lij dende was aan dien „honger" n aar liefde, waarvoor ze niet
schroomt den wetenschappelijken naam to noemen . Moeten we dat
gelooven, dan heb bars we medelij den met bet meisj a en met de
vrouw, maar dan is ook haar „dagboek" op to vatten als de reflex
van verschillende gebeurtenissen op een zieke . En dan is daze
vorm van bet verhaal in zoover ongeschikt, dat we niet tevens
van buiten of hooren wat die gebeurtenissen in werkelijkheid -niet slechts voor haar ziekelijke fantaisie - beteekenden . Wel
waters we zoo ongeveer hoe zij over haar eersten, hoe over haar
tweeden man dacht, maar niet hoe die beiden over haar dachten
en niet wat en wie die beiden wares . Als de schrijver ons dat
ook nog had willen meedeelen, zou onze belangstelling in de heels

29 6
geschiedenis grooter geweest zijn . Nu zijn we altijd geneigd to
zeggen : j awel, good, zoo beziet gij flu de menschen en de dingen
om u heen, maar wat is hierin werkelijkheid, wat : vrucht van uw
H. S.
door ongestilden „hon,ger" ziekelijke verbeelding?
A . N. T . I. Staats-exploitatie der spoorwegen in Nederland. Uitgave van H e n r i C o e b e r g h. Haarlem .
„Hot zou al to aanmatigend zijn, bij hot uitgeven van een
studio over een onderwerp als dit, to durven meenen en to durven
beweren, dat men er hot laatste woord van ging zeggen ." Aldus
de ongenoemde schrijver in den aanhef van zijn vlugschrift ; wat
hij slechts wil is : „eonige gegevens aanbrengen, die de bevoegde
autoriteiten in de golegenheid kunnen stellen hot eindoordeel ten
doze uit to sproken ."
Gelukkig achten wij doze omschrij ving van do tank, die de
Schr . zich stelde, niet. Het wil ons schijnen dat de bevoegde
autoriteiten wel thans reeds over doze - en zeker nog over veel
moor -- gegevens beschikken . En wanneer zullen die autoriteiten
in doze hot eindoordeel uitspreken ? Men weet dat ons weldra in
de Tweede Kamer de behandeling der van vrijzinnig-democratische
zijde voorgestelde motie reopens Staats-exploitatie van spoorwegen
wacht. Maar eon eindoordeel zal ook dare niet door de autoriteiten
uitgesproken worden ; slechts zal alsdan eon deel der volksvertegenwoordiging aan haar voorkeur voor doze of gene wijze van
exploitatie uiting geven .
Intusschen, j uist die aanstaande behandeling van doze aangelegenheid in hot Parlement verleent aan dit vlugschrift actualiteit
en zij, die zich van hot daarbij rijzend vraagstuk eenigermate op
de hoogte willen brengen, kunnen in doze bladzij den aangegeven
zien wat dit vraagstuk zoo al beteekent, welke overwegingen daarbij
in aanmerking komen en -- vooral -- wat tegen Staats-exploitatie
kan worden aangevoerd. Tot zulk eon voorlichting van hen, die
over de belangrijke quaestie niet of nauwelijks hebben nagedacht,
kan doze brochure goede diensten bewijzen on daarin schijnt ons
haar beteekenis en waarde gelogen to zijn . Mits dan echter do
lezer de argumenten van dozen tegenstander schifte en de hem
geboden bladzijden met critisch oog leze .
In 24 stellingen ontwikkelt A . N . T . I . zijn bedenkingen tegen
Staats-exploitatie van spoorwegen . Men vergt van one in doze
vluchtige aankondiging wel niet dat wij stuk voor stuk die stellingen
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bespreken of de bewijsvoering daarvan nagaan, reeds de enkele
opsoniming der twee dozijn theses zou to veal van onze plaatsruimte vorderen . Doch --- hoezeer das schrijvers afkeuring van
s taats-overheersching ook op dit gebied door ons wordt gedeeld
en wij dus met de doorgaande strekking van zijn betoog instemmen --- hat moat ons wel van hat hart en uit de pen, dat er onder
zijn stellingen zijn, die wij niet gaarne voor onze rekening zouden
nemen en redeneeringen, die wij niet onderschrijven. „De naasting
der Nederlandsche spoorwegen is in strijd met de raison d'etre
van den Nederlandsehen Staat," zoo luidt de eerste der 24 uitspraken . Ieder individu - zoo hoot hat - heeft volkomen hat
recht om hat bedrijf uit to oefenen dat hij verkiest en ook eon
combinatie van individuen bezit dat recht ; op welken grond ontneemt men dat recht dan aan eon spoorwegmaatscb appij ? Moot
niet eon eerste stag in daze richting elk burger doen vreezen dat
ook hem t' avond of morgen de vrijheid op dat punt wordt ontzegd? . . . Den Schr. ontgaat hat niet, dat in 1890 reeds bij hat
scheppen der naastings-bevoegdheid de knoop is doorgehakt . Maar
-- vraagt hij - was toen reeds dit boding niet eon treden buiten
de Staats-roeping en maakte de Staat toen goon misbruik van zijn
macht en zijn positie? . . . De Schr. omschrijft de roeping van den
Staat aldus : „De Staat, ook de Nederlandsche Staat, is er om zorg
to dragon, dat iedereen zijn recht vrij elij k kan uitoefenen, om to
beletten dat de vrij e handelingen van den eon schadelij k worden
voor derden en voor de gemeenschap en om de belangen van ieder
individu, zonder nadeel aan derden of aan de gemeenschap to bevorderen ." Maar als men daze omschrijving van do Staatstaak
aanvaardt, sluit die dan exploitatie van de spoorwegen, van publieke
verkeersmiddelen door den Staat, uit ? Volstrekt niet, naar wij
meenen . En zou dan (stalling III) zoodanige Staats-exploitatie
,,in strijd met de waardigheid der Regeering" zijn ?
Wij geven bier sleehts enkele voorbeelden van argumenten
tegen eon Staatsbedrijf op spoorweg-gebied, die o .i . dit bedenkelijke
vertoonen dat zij op zijn zachtst uitgedrukt voor niet-overtuigden
en zelfs voor overtuigden niet . . . overtuigend zijn en dat zij
voor bestrijding zooveel ruimte openlaten .
Niet overal dus is de Schr . gelukkig in zijn verweer tegen
de „Verstaatlichung" der spoorwegen . Hij is dat, naar one voorkomt, oak niet, waar hij tar adstructie van zijn laatste stalling
„de thans vigeerende voorwaarden, volgens welke de maatschappij en
werken, eischen geenszins Staats-exploitatie" tegenover prof. T r e u b
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aanhaalt en aanvoert wet destijds daartegen door den beer 01 u y s en a e r is in bet midden gebracht. Niet dat op zichzelf die weerlegging door dozen oud-D . G. der Maatsch, tot Exploitatie van S . S .
ons niet afdoende voorkomt . Maar in bet kader dezer brochure
past zij niet . Ook is er in den tijd tusschen de openbaarmaking
van deze weerlegging en van deze brochure nog wel eon en ander
over bet periculum-in-more-argument van prof . T r e u b gesproken
en geschreven, dat bij hot aanhalen van des heeren C l u y s e n a e
bestrijding dan niet onvermeld had mogen blijven . Voorts had A.
N . T . I . althans de dividend-cijfers der S . S . tot na 1898 kunnen
bijwerken . Doch bovendien --- en dit vooral -- had bij kunnen
volstaan met in pleats van heel dit lang citaat, hetwelk voor ingewijden zeer belangwekkend en „schlagend" dock voor oningewijden
wet al to „deskundig" is, eenvoudig dit to zeggen : indien er gebroken kieven aan de geldende overeenkomsten, dan is dit eon
motief om die overeenkomsten to wijzigen, maar dan is dit op
zichzelf goon motief om nu de particuliere exploitatie geheel overboord to gooien en hear door Staats-exploitatie to vervangen ; tot
wijziging van die overeenkomsten ken de Staat, tot naasting bevoegd, altijd geraken, en de Staat ken dan op nieuw to stellen
voorwaarden de uitoefening van bet spoorweg-bedrijf aan eon of
twee (oude of nieuwe) maatschappijen overdragen ; zoo heeft due dit
punt met de eigelijke quaestie der al- of niet-verkieslijkheid van
Staats-exploitatie niets uitstaande .
Te lang, wellicht, hebben wij stilgestaan bij hetgeen o .i . in
deze brochure niet to lovers viol . Wij deden dit omdat wij, inste nmende met de doorgaande strekking van hot betoog, door eon
kort woord van looter instemming niet gerekend wilden worden oak
mee to gaan met al wet doze Schr . aanvoert. Doch na aldus denn
vinger to hebben gelegd op wet near onze mooning beter niet of
anders gezegd ware, willen wij toch ook niet n alaten - en dat
van harte - or op to wijzen dat er in doze bladzijden, doorloopend
protest tegen steeds verder en dieper ingrijpen van den zich open overal door-dringenden Staat, veel goede en gezonde argumenten
tegen den wensch der rnotie-B o s to vinden zijn . Zoo kunnen wij
per saMo in den Schrijver eon medestander begroeten, met wien
wij hot niet in alien deele eons zijn en die in zijn ijver ons wel
eons wet ver gait on wiens werh, zoo wij hot ondernomen hidden,
anders zoo zij u uitgevallen, maar eon medestander toch, die met
ons den strijd voert tegen „Verstaatlichuug" on voor de zelfstandige
ontwikkeling der bijzondere krachten in de maatschappij .

is

Laat ons dan eiudigen met uit deze bladz~jden dit woord of
to schrijven, door den stellar der brochure aan F e r d . B r u n e t i e r e
ontleend : „Dana nos vastes democraties, quand l'Etat aura fait de
de la moitie plus un de sea electeurs sea fonctionnaires ou sea
clients, la moitie moms un en sera reduite a une situation plus
precaire et plus humiliee quo cello de l'esclave antique . rest alors
quo l'Etat eprouvera la terrible tentation „de no rien sentir audessus de sa fete" et east en ce seus que d'ahord it sera vraiment
Dieu . II le sera encore en cc sens qu'aucune voix n'osera s'elever
contra la sienna, et que du ha.ut dune tribune, comma d'un Sinai,
it edictera sea ordres, auxquels it ne sera iii permis ni meme possible
de se soustraire . Et it le sera en cc sens enfin qu'il n'aura meme .
pas besoin de lever le doigt pour assurer I'execution de sea ordres,
et us seront presque aecomplis avant quo d'avoir ate formulas .
Qu'adviendra-t-il erg cc temps-1a de tout ce qua nos ancetres avaient
nommn das noms de liberte, d'egalite et de fraternite ?"
H. S.
H a r a I d Kid d e. Aage en Else . (In schaduw van den
dood ; vervolg : bet levee) . Bewerkt naar bet Deenseb
door A . Gorter--de Waard . Utrecht . H . Honig, 1905 .
In heel dit lange, lange verhaal in twee dikke deelen is er
een gedachte, die alles beheerscht : de gedachte aan den dood ;
een factor die bet gansche levenslot van den jongen knaap, van
T u e, bestiert : de vernietiging, die er in een nog j eugdig gemoedsleven wordt aangericht door de verschrikking van den dood, als
die telkens en telkens wear den knaap aangrijnst en hem steeds
bet dierbaarste rooft wat hij bezit : eon jong broertje eerst, dan een
vriendje, de geliefde oudere zuster daarna, dan zijn moeder, eindelijk zijn vader . Kan een mensch -- eon jong mensch zelfs -- nog
levee als hij zoovelen uit zijn naasten kring heeft Zion sterven?
Is levee voor hem dan niet verraad aan de gestorvenen ? Behoort
hij niet aan hen, die hij heeft lief gehad, trouw to blijven door
met hen to blijven verkeeren, door of to wijzen alle levensvreugde ?
Is hot niet de dooden vergeten als hij zich wear wendt tot de
levenden ? Zij, die zijn heengegaan, hebben zij goon rechten meer
op hem, goon onverwoestbare rechten, die hem vastbinden aan bun
graf en is hot niet ongeoorloofd die rechten to vertreden door moor
to luisteren naar de lokkende stem van hot levee, dat roept tot
werken, tot daden en . ., tot liefde ?
Het zijn deze vragen die T u e onophoudelijk zichzelven en de

3 00
schrij ver ons stelt . De auteur doet dat door ons uitvoerig en met
tal van fij ne trekken hat beeld to teekenen van den jongen, die
heel zijn ouderlij k huffs om zich been ziet wegvallen en dan levers
wil alleen voor en met de geliefde dooden . Maar straks herneemt
bet levers -- zooals bet heat - zijn rechten . Het Levers doet dat
in de verlokkende gestalte van ears lief schoolvriendinnetj e, L o u,
die, geen Deensche van oorsprong maar kind uit bet zonnige bergland ver in bet Zuiden, ook wel haar dooden betreurt, maar toch
een onuitroeibare kracht tot levers en tot liefde behouden heeft : de
dooden zijn voor haar dood ; voor hem levee ze nog . En nu stelt
zij zich ten task zijn dooden to overwinnen, zich to wringers tusschen hem en zijn graven, hem wear to wekken tot bet levee en
de liefde . Dien strijd strijdt ze, als volwassen meisjes, met al de
kleine en groove kunstgrepen van een vrouw, met al de kracht
ook van een vrouw die lief heeft . Doch hij weerstaat haar, telkens
opnieuw . Totdat hij bet eindelij k wel inziet : bet levee last zich
niet door den dood overwinnen ; bet levee wil geleefd worden en
schuldig tegenover bet levee is hij, die bet voor den dood vergeten
en verwaarloozen durft . Maar als hij tot eat inzicht gekomen is
en zij dus feitelijk gezegevierd heeft, dan is tevens in haar de
kracht der liefde gebroken ; neon, nu kan zij niet maar. Te vaak
en to grievend heeft hij haar verraden en bedrogen om zijn dooden ;
zij weet bet flu wel eat hij haar hot geluk niet geven kan, bet
geluk eat zij hem zoo vaak geboden en hij even vaak van zich
gestooten heeft . Te laat is hij tot bet besluit gekomen wear to
willen levers ; niet straffeloos heeft hij zijn j ongelingsj area verdroomd onder de boomers van bet kerkhof ; or is goon man uit
hem gegroeid en zij ---- bet onstuimige, hartstochtelijke kind -kan alleen eon man liefhebben, niet eon die strijdens moo dan
maar bet levee als eon noodwendgheid aanvaarden zal . . .
Ziedaar in grove trekken de gang van hot verhaal, waarvan
we zelfs de voornaamste episoden niet zullen navertellen . Maar
last ons or dit van zeggen ; or trilt door dit heele work jets als
L o n g f e 11 o w' s Psalm o f life ; or klinkt in door hot woord : last
de dooden bun dooden begraven ; or gaat eon machtige adorn
door been van hot levee, eat opbloeien wil op de graven der gestorvenen en dus niet lang kan blijven staan bij do geopende groove .
Hot is eon vraagstuk van alle tij den en alle menschen, eat de
schrijver bier stelt : de pijnlijke vraag of hot geen ontrouw is aan
dierbare afgestorvenen als we straks bet levee wear ingaan en ons
wear storten in den stroom, die ons ver van bun stille rust-
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plaatsen wegvoert . En in zijn verhaal heeft de schrijver doze
vraag uitgesponnen tot in haar laatste vezels, ons de consequentie
laten zien van wat hot dan zijn zou : trouw aan de dooden ; - ons
de noodzakelijkheid getoond van voort to gaan waarheen hot levee
ons leidt. Dat heeft hij met groot talent gedaan ; hoe verschillend
is de aandoening der ouders van T u e , als hue de kinders ontvallen en hoe afwisselend zijn T u e ' s aandoeningen bij de achtereenvolgende verliezen . Dan : eerst zijn zich geheel onttrekken,
zijn willen vergeten ; later zijn terugkeer om weer bij de dooden
to zijn, straks : zijn ontmoeting met L o u en de strijd, de steeds
scherper en vinniger strijd met zijn tragische ontknooping . Jar
wel tragisch, want wat zal or nu van T u e worden? vragen we
ons af. De Schr . hoof t hem ons afgebeeld als een lieven, sympathieken knaap, overgevoelig misschien, to fijn besnaard voor hot
ruwe levee, to zeer blijvend vervuld van wat zijn hart eenmaal
vervuld had, zwak daardoor en niet bestand tegen wat de jaren
van hem als task zouden vorderen : zijn levee to levee ale eon
man . Sympathiek maakte de Schr. ook L o u, die tegenover hem
staat als de jonge, frissche kracht, als de blijde, de zonnige, die
hot verleden vergeten wil en vergeten durft om van hot heden
to vragen wat hot geven kan . Als aan dien zwakke die kracht
ontvalt, wat zal dan hot einde zijn ? Maar hij was, dat wil de
Schr . ons wel stork laten voelen, to zwak geworden om zich door
die kracht nog to laten schragen . De voortdurende gedachte aan
den dood en aan de dooden verlamt . Er komt eon tij d - zoo
schij nt wel de les van dit book to zijn -- dat gij ook na de
zwaarste verliezen u weer moot aangorden on opstaan om vorder
den weg of to wandelen zonder steeds achterom to Zion naar wat
nu eenmaal voorbij is . Voor ons uit ligt hot nieuwe land der toe-komst en wie daarheen reizen wil, moot daarheen hot oog gevestigd,
houden.
Dit in den grond zoo eenvoudig psychologisch gegoven is door
den Schr. bewerkt in eon altijd belangwekkend, hier en daar aangrijpend verhaal, waarin naast al hot vole bijwerk telkens weer de
wisselende verhouding, de zielestrijd tusschen dien jongon on dat
meisj a hot hoofdmoment vormt, een verhaal, dat door dien soberen
opzet : de dood of hot levee? - en door de dramatische bewerking
eon machtigen indruk maakt .
H. S.

L . v a n D e y s s e 1 . Negende Bundel verzamelde Opstellen .
Rembrandt-Bundel . S c h e l t e m a en I o l k o m a . 1906,
Amsterdam .
Deze Rembrandtbundel is oorspronkelij k werk, in het eigen
brein van L . v a n D e y s s e 1 opgekomen . Mij althans is niet bekend,
dat de mystieke heerlijkheid van den grooten toovenaar met het
licht ooit een dergelijke verklaring als hier heeft gevonden . Of
de verklaring juist is? Voorzichtigheidshalve zullen wij daarover
ons eigen oordeel opsehorten in afwachting van wat bevoegde kunstrechters als J a n V e t h to zeggen hebben .
Van D e y s s e l betwixt natuurlijk niet, dat R e m b r a n d t als
schilder protestant was, dat hij als leek voor leeken heeft gewerkt,
dat hij bij zijne weergave van bijbelsche episoden het penseel van een
op werkelijkheid, op alledaagsche werkelijkheid verliefden geest
heeft gevoerd, en zoo, wat uit de heilige oorkonden door hem
werd a,fgebeeld, nader heeft gebracht tot het gemoed van den
modernen mensch, maar dat alles is volgens v a n D e y s s e 1 slechts
een halve waarheid, welke hare aanvulling most vinden in de
erkenning, dat diep op den bodem van Rembrandt's ziel de mystische
geest der katholieke middeleeuwen voortleefde, een geest die,
onvoldaan door de wereld en hare heerlijkheid, huiikerde naar den
hemel van het geestelij k licht . dat de hoogste waarheid en tevens
de volstrekte schoonheid is, naar bet onbereikbare .
Vandaar dat wij, als wij de werken van R e m b r a n d t in ooze
herinn~ring laten voorbijtrekken, nergens „het geluk" vinden uitgedrukt . Zelfs niet uit het prachtig stuk, waar R e m b r a n d t
met S a s k i a op zijn schoot en eon glas wijn in de hand den
toesehouwer aanziet, spreekt „volkomen voldaanheid" . Inderdaad
is dat zoo, gelijk meer werd opgemerkt o a . door M i c h e 1 .
Aan hot feit, dat or twee zielen in R e nab r a n d t woonden,
dat dezelfde persoon, die met zulk een gretig en scherp oog de
aardsche werkelijkheid gadesloeg, tevens een in zich zelf teruggetrokken levee leidde, dat hij zich aan de wereld vreemd gevoelde,
schuchter, schier vij andig tegenover haar stood, wordt door van
D e y s s e 1 het Rembrandtieke licht toegeschreven, een wonder,
dikwijls eenig in zijn snort . Ziedaar een licht, zegt hij, „dat
bewust en opzettelijk om zich zelfs wills wordt gegeven en de
obj ecten in de rondte duister maakt . Niet hot licht dient hier om
de obj ecten in schooners schij n to zetten, maar de obj ecten dienen
om het licht to dose uitkomen . Dit is de middeneeuwsche mystiek .
Dit is de of beelding van hot in zich zelf aanschouwde licht, de

afbeelding van de geestelijke verrukking, die noch zich in de voorstelling heeft geobj ectiveerd zoo ale bij Rap h a e 1 en, in eon geheel
andere provincie der geestes-wereld, bij v a n d e r H e l s t en
P o t t e r, -- noch de voorwerpen beschij nt om ze met haar schoonheid aan to doen, zoo ale bij V e r m e e r en D e H o o c h, -- maar die
eon felle tegenstelling tusschen zich en de objecten maakt, waar
zij zich toont zich zelf in zich zelf ziende ."
Volgens v a n D e y s s e l is R e m b r a n d t dus een mystische
realist . ,,Met een midden-eeuwschen geest, dat is met een geest,
die bet midden-eeuwsche licht, de midden-eeuwsche geestelijke
verrukking, kende, stood hij in de nieuwe wereld en streefde naar
eon vereeniging van bet midden-eeuwsche gevoelsleven met bet
realistische begrip, dat hem bij zijn afbeelding hot voorkomen, dat
de dingen bij eersten aanblik hebben, tot grondslag deed nemen ."
Zeer opmerkelijk is v a n D e y s s e 1' s oordeel over de Staalmeesters .
1,R e m h r a n d t, zoeker van hot Goddelij ke, rustelooze belager
van hot Onbereikbare, angstige, smartelijke, neerslachtige, en dan
weer, maar slechts eon enkelen keer, in de weelde van hot vrouwelijke onbewuste en van zinneiijken rijkdom zich verloren gevende
geest, keener van dat middeneeuwsche licht, dat door zijn aard
zelf onvereenigbaar is met de objecten ; heeft bier in de Stacilmeesters zich onvergelij kelij k uitgesproken ."
„Hier heeft hij eon voorstelling gegeven van menschen, waarvan
op geen grond ontkend kan worden dat bet renschen en alleen
menschen, in de eenvoudigste, meest gewone on duidelijkst ware
beteekenis van hot woord zijn en die toch jets onzegbaars aan bun
wezen hebben, waardoor wij zouden meenen, dat hot goon menschen,
maar andere, angst-wekkende wezens in menschengedaante zijn ."
,,Hij brengt den beschouwer bier voor eon onzettend dilemma,
wiji doze de volstrekte normaalheid dier menschen moot erkennen
en dan zich wanhopig afvragen of dit dus waarlijk de menschen zijn ."
,,Hot onaanwijsbaar verontrustende, dat doze voorstelling van
menschen in haar rustige waarheid aan zich heeft, wordt veroorzaakt door dat zij gezien zijn van de verdoemenis uit, waarin de
naar God hongerende is, die zijn Ideaal onbereikbaar vindt ."
Treffend en schoon zegt v a n D e y s s e 1 : „Ofschoon volmaakte
voldaanheid de hemel is en jets andere de hemel niet kan zijn, is
hot niet onmogelijk dat de menschengeesten, die zich hot hoogst
verheven hebben, ale hoogste gebaren bewegingen van verzet, klacht
en wanhoop hebben gegeven . Wie zou durven beweren, dat de
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Aegyptische mystische voldaanheid of de Grieksche synthetische
voldaanheid lets hoogers uitdrukken dan de Hebreeuwsche Bijbelklachten !"
Maar als dat zoo is, als bij hat verscheurd zijn van hat gemoed
door de onvermijdelijke levensrampen, op een zeker pail van geestelijke ontwikkeling, onvoldaanheid met de wereld der geschapen
vormen, rusteloos hunkeren near hat onbereikbare noodzakelijk to
voorschijn komt, waarom moat hat dan juist de „middeneeuwsche
mystiek" zijn, die op de doeken van R e m b r a n d t to aanschouwen
is? Zeker, een kunstenaar openbaart zich zelf in zijn werk. In
zijn streven our uit de gewrochten van R e m b r a n d t de ziel van
hun schepper of to leiden, heeft v a n D e y s s e 1 een boek geschreven, dat sours ontzagwekkend diep en overal hoogst belangrijk
is . Intusschen, ook hat werk van v a n D e y s s e 1 is eon kunstgewrocht, hetwelk ons hat zieleleven van zijn maker doet kennen .
Wellicht zou hij minder geneigd zijn geweest, our den geest der
Katholieke Middeneeuwen in hat werk van R e m b r a n d t to doers
voortleven, indien hij niet zelf in een tijd, die thane ver achter
hem ligt, onder de bekoring had gestaan van „de strange witte
figuur", welke bij J a n T o o r o p de katholieke mystische levensbeschouwing weergeeft. V a n D e y s s e 1 leidt sedert lang niet
maar hat innige near binnen gekeerde levers, dat hem in zijn j eugd
en door zijn opvoeding ale de allerhoogste zielsverheffing ward
naderbij gebracht . Maar zelf zegt hij : „Wet wij niet zeker en
gevoelig kennen ale den wezenlijken aard van ons tegenwoordig
en bedrijvig geestesleven, ken daarom toch wel in ons zijn, en hat
verblij f onzer ziel in zekere streken ken aan hear wel voor goad
tinten en vormen hebben toegovoegd, die toch blijken wanneer
onze geest zich beweegt."
Van de Nachtwacht zegt van D e y s s e 1 : „Dit is hot middeneeuwsche licht, dat alleen bij R e m b r a n d t heeft geschapen, omdat hij hot kende, maar geen wereld van engelen en heiligen, die
er made was doortrokken ; en de wereld due alleen zag in contrast met dit licht. Dit is de neder-daling, de neder-val van hot
licht to midden van de duistere wereld . Hot is de Kerstnacht,
„schooner dan de dagen ." Die figuren zijn geen menschen, maar
zijn eene vertegenwoordiging van de donkerheid der geschapen
vormen naast de lichtrijkheid van den geest . . . . Doze schilderij
is een of beelding van R e m b r a n d t' s geest in zijn hoogste gesteldheid . Het is eon voorstelling van de menschen, die gewoon
blijven doers, terwijl or eon wonder voor hun voeten geschiedt.
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Het is stof en guest, in tegenstelling tot elkaar, die zijn afgebeeld .
Het licht schijnt hier gelijk in de zeer oude en grauwe romaansche kerk, die H u y s m a n s to Parijs bezocht ."
Om de ziel van R e m b r a n d t uit zijn gewrochten to leeren
kennen heeft v a n D e y s e e 1 veal gereisd . Zoo is hij to Petersburg in de Hermitage geweest . De baste reproducties zijn volstrekt onvoldoende . Zoo zegt hij van Flora : „Naar de reproductie
to oordeelen, lijkt deze afbeelding ons een vrij onbehagelijke
j ongevrouwenfiguur, min of maar log van lichaam, waarin fij nheid
noch mooiheid zijn uitgedrukt en met een eerder onaangenamen
dan innemenden trek om den mood . In waarheid is de schilderij
een poeem van liefde en gratis . R e m b r a n d t verandert niet de
vormen der natuur, hij abstraheert uit zijn model niet een ideals
eapressie . . . . Zoo zeer heeft hij al die vormen, die uit zich zelve
niet schoon zijn, bemind, dat zij alien tot lets moois zijn geworden .
Ziedaar de kracht van R e m b r a n d t' s subliem realisme ."
Over de uitwendige levensgeschiedenis van R e m b r a n d t
zwijgt v a n D e y s s e 1 nagenoeg . Alleen zegt hij van de finantieele
catastrophe, dat hat hem, ook na veal studie van R e m br a n d t' s
levee, niet duidelij k is geworden, hoe die mogelij k is geweest .
Doch wanneer iemand voor f 16 .000 een huffs koopt, dat hij niet
betalen kan, en dat later f 11 .000 opbrengt, dan werpt dit, zou
ik zeggen, reeds voldoende licht over hat felt, hoe armoede en
zorg den ouderdom van den grootste onzer schilders kunnnen verduisterd hebben . Voeg daarbij dat de grillige mode in kunstzaken
aan R e m b r a n d t ontrouw was geworden, en dat deze groote
onafhankelijke, zonder zich om de guest van hat publiek to bekreunen, steeds zijn eigen wag is gegaan .
v. D . W .
I s . Q u e r i d o. Literatuur en Kunst .
Erven F . Bohn .

Haarlem .

D e

De talentvolle, maar wat al to precieuze en aanstellerige
schrijver heeft hat grootste deal van zijn bundel aan H e y e r m a n s'
,,Diamantstad" gewid, waarin hij den samenhang en de objectiviteit van een groot epos mist . „H e y e r m a n s is tot nu toe enkel
in staat kleine kunst to geven" .
Voorts spreekt de auteur over S t ij n S t r e u v e is, B u s k e n
Huet, Mad . de Stael, Flaubert, Vincent van Gogh en
31 on taigne .
Van H u e t meant Q u e r i do, dat hij wat koel was van nature,
shotziek, geestig, maar zonder veal gloed. Daarin zal hij wel gelijk
20
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hebben . Waarom dat in felle volzinnen bladzijden lang uitgesponnen ? Enkel bij de allergrootsten vinden we een vereeniging van
elkander in den regal uitsluitende gaven . Toch mean ik dat er
meer dan een stekelig, fijn vernuft, jets anders dan galgenhumor ward
vereischt om Nederland „hat land van R e m b r a n d t" to doopen .
Op bi . 162 lezen wij dezen grappigen voizin : „met dit stukj e
is heel zuiver de diepe bekoring van den wonderen hanenzang
gegeven" . Bedoeld wordt een alleraardigste schets van hat gerucht
en de beweging in een hoenderhok bij het ontwaken van den
nieuwen dag, welke bij S t ij n S t r e u v e l s in zijn boek ,, Openlucht" to vinden is . Q u e r i d o bewondert die schets, maar betreurt hat, dat zij niet tot een volledig schilderij is uitgewerkt .
De koloristische schoonheid van zoo'n kippenleventj e wordt door
een schilderij van M o n tic e iii, waarop hat straalt van kleuren
en lichtgefonkel, nog geheel anders vertoond . Hij zoo eveneens
bij den schrijver meer van de glansveeren, hat good en hat brons,
hat gloedzwart satijn, hat rood der kammen hebben wil en zien .
Dit schijnt mij een verkeerde opvatting, waartegen verzet moat
worden aangeteekend .
In onzen tijd van stijlloos dilettantisme en vermenging van
kunstvormen ware hat geraden wader bij L e s s i n g tar school to
gaan . Onfeilbaar als kunstrechter is de auteur van ,,Laokoon"
zeker niet. Maar overtuigend heeft hij aangetoond, dat poezie en
beeldende kunst elkander niet op den voet moeten willen volgen .
Het is een font, zegt hij, van (raaf C a y 1 u s, dat daze de
bruikbaarheid van een dichter voor den beeldenden kunstenaar
toetssteen van zijn dichterlijke verdienste acht . Bij H o m e r u s
komen talrijke schilderingen voor, welke geen geschikte stof zijn
voor den man, die penseel of beitel hanteert . Waarom ? Omdat
de laatste alles moat uitdrukken door naast elkander geordende
teekenen . De dichter daarentegen schildert met op elkander
volgende woorden . Zij zijn geschikt voor wat in den tij d gebeurt,
voor handelingen . Vandaar dat een groot dichter, H o m e r u s,
niet hat afgewerkte schild van Achilles beschrijft, maar hat
beeld in een geschiedenis van hat schild oplost, ons den goddelijken meester toont, terwijl hij hat schild vervaardigt, stuk voor
stuk . V e r g iii u s, de minder geniale dichter, wijkt van dit voorbeeld af ; hij schildert niet hat consecutieve, de deelen eener
handeling, maar hat coexisteerende, de deelen van een lichaam .
Dit lever t geen effect op . Wanneer de dichter attributer op elkander stapeit om een beeld van lichamelijke schoonheid ons voor

oogen to roepen, is het, alsof er steenen tegen een berg worden
opgewenteld, uit welke op den top een prachtig gebouw moet
verrijzen, maar als de steenen boven zijn aangekomen, dan rollers
zij aan den anderen karat weer naar beneden . A r i o s t o slaagt er
niet in ons de betooverende schoonheid zijner A 1 c in a to toonen .
Vie heeft geheugen en fantasie genoeg om uit al die fragmenten,
een zoo gevormden mood, een zoo gevormden news enz ., een geheel op to bouwen ? H o m e r u s schildert slechts met een trek
het zwarte schip, of wel : het holle schip . Gebeurtenissen, afvaren,
landen, lossen, worden door hem beschreven . De zichtbare eigenschappen moeten door den dichter in bewegingen worden omgezet .
Bevalligheid moet hij schilderen, want zij is schoonheid in beweging . Het maakt indruk, als A r i o s t o spreekt van vriendelijk
lachende lippen, welke aan een paradijs op aarde doers denken,
van een boezem, die zacht op en nedergolft, gelijk wanneer een
spelende Zephyr de zee bestrijkt. Maar blanke armen en prachtig
haar, tanden als paarlen en een boezem als melk kunnen enkel
door een beeld getoond worden . Vandaar dat H o m e r u s nergens
de schoonheid van H e 1 e n a beschrijft . Hij d.oet haar enkel kennen
door de toovermacht, welke zij uitoefent op twee volken, zelfs op
grijsaards . Terecht zegt H o r a t i u s, dat de dichterlij ke beunhaas
een altaar, een bosch, een regenboog gaat schilderen, wanneer hij
niet weet hoe verder to kornen . Zoo heeft dus iedere kunst haar
eigen stij l, een gevoig daarvan, dat iedere kunst haar eigen middelen van uitdrukking heeft . De schilder moet niet willen toonen,
wat de poeet schoon kan zeggen ; de task van den musicus is
wederom een andere . Men moet, gelijk L e s s i n g in navolging
van P 1 u t a r c h u s zegt, met een sleutel geen hout willen splij ten
en met een biji geen deur willen openers, want dan bederft men
beide instrumenten en berooft zich tevens van beider nut .
Natuurlijk is er over dit onderwerp nog meer to zeggen . Het
zij mij vergund ter loops op twee punters to wijzen .
Bij beschrij ving bij v . van een landschap of een stad is het
mogelijk door vlugge opsomming van treffende bizonderheden een
levendigen indruk to versehar'len . Doch gaat men, om den lezer
volledig to orienteeren, zeggen, wat links en wat rechts, wat
noordelijk en wat zuidelijk is, zoodat alles zich zijn plaats in het
tafreel ziet toegewezen, dan wint de beschrijving wel in nauwkeurigheid, maar tevens wordt zij vermoeiend en dus onartistiek .
Uit een oogpunt van stij 1 is het onschoon de slaapkamer van
A d r i a a n zoo h~rfijn en breedvoerig to besehrijven, dat een schilder
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haar met zijn penseel zou kunnen weergeven . Q u e r i d o, die naar
aanleiding van een uitspraak van hat echtpaar S c h a r t e n bij zijn
beschouwing over hat boek van H e y e r m a n s vale bladzijden
achtereen over beschrijving spreekt, heeft verzuimd dit essentieel
punt op to merken . Wel zegt hij op bl . 64 : ,,in heel dit boek is
ziedende detail-overlading in beschrijving, daarom zoo onharmonisch,
zoo hevig-teleurstellend, wij i zij niet gebaseerd is op menschenleven ." Echter ontneemt de clausule aan dien volzin de beteekenis
van een protest tegen die detail-overlading . Op blz . 155 beveelt
hij integendeel hat beschrij van van een polder aan „'s morgens,
's middags, 's avonds, 's nachts," als „ieder brok aarde wisselende
en andere tinten krijgt ." Ten slotte zegt hij : „Ook al ondergaan
de zintuigen bij hat zien van landschap-op doek, en bij 't lawn
van een landschap-in woorden gansch gewijzigde werkingen, hat
resultant moat voor de ziel van den in-zich-opnemer 't zelfde zijn ."
Dit is, mean ik, to veal geeischt . Natuurlijk is hat soma
noodig to detailleeren en alles op zijn plants to zetten . Zoo bij
de beschrijving van een veldslag of van de ligging eener versterkte
plants . Maar dan is waarheid, een j uiste en nauwkeurige voorstelling van den samenhang der deelen, hat voorname doel, aan
hetwelk de aesthetische bekoring wordt ten offer gebracht .
In de tweede plants wil ik er op wij zen, dat men niet uit
L e s s i n g's betoog tot de gemakkelijkheid van de kunst van verhalen
mag besluiten . Zeker, men heeft de gebeurtenissen in haar tij dsorde made to deelen, maar wat to doers, als, gelij k regal is, verschillende reeksen van gebeurtenissen zich gelij ktij dig afspelen en
elkaar daarbij kruisen, zoodat iedere reeks gedeeltelijk onder dien
invloed der overige staat en zij alle enkel met en door elkander
verstaan kunnen worden ? Hier stuit men op hat groote bezwaar,
dat de verhaler niet talrij ke feiten op een oogenblik kan mededeelen en dat ook de hoorder niet talrij ke feiten op hetzelfde
oogenblik in zijn bewijstzijn kan opnemen . Voorts dienen de
feiten niet enkel vermeld, maar ook zooveel mogelijk uit hunne
voorafgaande oorzaken verklaard to worden, zoodat de verhaler
telkens verplicht is in hat verleden terug to grijpen . Ieder geschiedschrijver, ieder dichter van een epos, een roman of zelfs een novella
weet, hoe uiterst moeilijk hat is voor elk fait de meest geschikte
plants in zijn verhaal uit to kiezen . Het schijnt mij dan ook, dat
Q u e r i d o wel wat al to gestreng over hat verhaal in H e y e rmans' Diamantstad geoordeeld heeft blz . 110 vlg . Zijne conclusie
is : ,,Neen, met epische kunst heeft Diamantstad niets uit to staan."
V . D . W.
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Mr . L . H . J . Lamb erts Hurrelbrinok . Vergelding .
Amersfoort. Uitg . van V a 1 k h o f f e n Co.
Lieve verhaaltjes, waarin veel van dat Limburgsch gesproken
wordt, hetwelk men in de omstreken van bet mooie, welvarende
grensdorp Vaals met zijn ruim 6000 inwoners to hooren krijgt .
Het is goed dat de schrijver enkele termen verklaard heeft ; anders
zou men niet terstond vatten, dat een „zedeleer" een leuningstoel
beteekent . Mr. H u r r e l b r i n c k maakt van de gelegenheid gebruik
om bet Nederlandsch goevernement er op to wijzen, dat bet raadzaam zou zijn voor een stoomtram tusschen Vaals en andere Hollandsche plaatsen to zorgen . Het bloeiende dorp is thans enkel
to bereiken over Aken, tenzij de reiziger zich den tijd, de moeite
en vooral de onkosten wil getroosten om, bij vooruitbestelling van
een koets aan bet station to Wijlre, twee en een half uur stapvoets
to rijden, steeds bergop, voor een prijs hooger dan die voor een
vacantiekaart van Delfzijl, bet Noordelijkste punt van ons land,
naar Simpelveld, het Zuidelijkste plaatsje . Thans leeft Vwals bijna
uitsluitend van en met Duitschland . Enkel de ambtenaren verstaan
onze teal. Slechts een winkelier doet den volke kond, dat hij bet
Hollandsch machtig is, door op een venster to vermelden : „bier
spreckt men Hollands ."
Het ligt in den acrd der zaak, dat men in bet boek van Mr .
H u r r e l b r i n c k veel van stroopers en smokkelaars to hooren
krijgt . De titel luidt : „Vergelding", omdat bet een doorloopende
commentaar behelst op G o e t h e' s woord : „Dean alle Schuld racht
sick auf Erden ." Het is een pastoor, die met tact en zedelijken
ernst de waarheid van bet dichterwoord betoogt tegenover een op
wrack zinnenden en terecht verbitterden zoon ; natuurlijk wijst de
geestelijke er op, dat men bij dat woord niet juist aan de werking
van de strafwet, aan gerechtsdienaren en kerkers behoeft to denken ;
wie wreed is en laaghartig verwerft niet de sympathie van zijne
omgeving ; hij blij ft alleen staan en ligt met zich zelf overhoop ;
niemand is bet onverschillig of men hem al dan niet den rug
toekeert ; de leden der parochie nu zorgen er voor, dat de spreuk
zonneklaar door de feiten bevestigd wordt ; wear de snoodaard
zich vertoont woodt hij uitgejouwd ; als hij in den herberg een
borrel vraagt, wordt hem, gelijk den beul, een glas zonder voet
toegereikt ; hij vervalt langzamerhand tot wanhoop, tot dronkenschap en den bedeistaf .
Bij de lezing van zulke verhalen als ons bier worden aangeboden, vormt men zich onwillekeurig een beeld van bet zieleleven
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stellen als een man met een gezond verstand en een warm hart,
missehien wet overgevoelig, maar eenvoudig en wars van mooidoenerij . Treffend toont hij aan, dat het niet juist altoos slechte
of voor de maatsehappij gevaarlijke mensehen zijn, die in de gevangenis tereeht komen, maar dat men zich ook wel eens door
zijn goede eigensehappen een vonnis op de hats kan hales . W ii1 e m V r a n eke n hebben ze drie jaren in de gevangenis gezet
met allerlei gemeen gespuis . Was hij niet zoo braaf, niet zoo edel
geweest, had hij den sehooier niet ter seer geslagen, die zijn
moeder beleedigde, had hij goedig verdrrgen, dat men hair uitsehold, das zou hij geweest zijn een nietswaardige lafaard, een
onwaardige zoos, dies men in vrijheid had laten rondloopen . Zoo
zitten er velen tusschen de muren, niet door eigen sehuld, maar
door schuld van anderen, niet door eigen slechtheid, maar door het
verdorven zijn van anderen .
Uitnemende raadgevingen biedt het boek aan, wear het de
moeilijke opvoeding van kinderen betreft . De verstandige tuinman, die hier aan het woord komt, vergelijkt de kinderen met
; dear ziet
bloozende appels ; men kij kt er met welgevallen near
„als
het
hard
is,
bekommer er u
men plotseling een zwart vlekj e ;
den niet verder om, laat het gerust zitten, dat kan gees kwaad ;
maar als het vies, vuil, week is, seem den terstond een mes en
snij het er uit, want dat is rottigheid, die den geheelen appel zou
kunnen wegvreten, dock wees behoedzaam, snij d niet in het gave,
gezonde deel ." Zoo moet men bij de j ongens de streken van een
ondeugenden, levenslustigen knaap niet verwarren met slechtheid,
uitingen van een lage, verdorven ziel ; in dit lactate geval is het
noodig to straffen, to tuchtigen met stok of roede, maar zorg er
voor dat het pak slaag een straf zij, gees beleediging, een poging
om den jongen to verbeteren, niet een midd el om eigen boosheid
op hem bot to vieren . Het kind moet leeren begrijpen, dat men
hem uit liefde kastijdt . Als de zucht near wrack in zijn ziel
wordt opgewekt, „den is dat meows rottigheid aan de oude toegevoegd ."
Men bespeurt, dat het boek niet enkel aangename, maar ook
V . D . W.
nuttige lectuur is .

R o m a S a era. Die ewige Stadt in ihren christliehen
Denkmalern and Erinnerungen alter and neuer Zeit von
A n t o n d e W a a l Rektor der Deutsehen National-Stiftung
von Campo Santo (mit 2 mehrfarbigen Tafelbildern and
533 Abbildungen im Text) Miinehen, Allgemeine Verlagsgesellsehaft m . b . H .
Een boek geschreven doer een Duitsch katholiek en bestemd
voor katholieke Duitschers zal, als het deugdelijk werk is, natuurlijk op iedere bladzijde oorsprong en bestemming verraden, en zoo
verhaalt R o m a S a c r a, vooral waar het de Roomsche legenden
aangaande de stichtingstij den of de hoogvereerde reliquieen geldt
veel dat voor Nederlandsche protestanten of onaannemelijk of
onbelangrijk is . Voor diegenen onder ons dug, die oprechten
of keer van „Roomsch bijgeloof " rekenen onder de grondslagen van
het Protestantisme, zou het boek van Msgr, d e W a a 1 allicht
ongewenschte lectuur kunnen blijken, maar al degenen die - als
wij zelven -- ronddwalend door Rome hebben ervaren in hoeveel
opzichten on.ze handboeken, zorgvuldige en uitvoerige gidsen waar
het de antieke stall of de kunst van het christelijk Rome geldt,
ons in den steek laten zoo vaak het er op aan komt het intiemer
levee van het katholicisme to begrijpen, die zullen in dit boek een
kostbare en welkome gave begroeten, een gills betrouwbaar en
welhaast onmisbaar omdat hij ons naast het Rome der Oudheid en de
kunststad der Renaissance het katholieke Rome doet kennen, orde
bren€; t in onze verwarde herinnering aan zoovele grooter en kleiner
kerken, wier belang wij zoo gaarne nog uit een ander oogpunt dan dat
der aesthetische waardeering wilden zien bepaald, en ons in staat
stelt om to komen tot een zuiverder en meer obj ectief inzicht
in dat katholieke Rome, dat in zijne geschiedenis, zijne kunst,
zijne feesten en cultusvormen nog steeds het middenpunt blijft
van het geheele Roomsch-Katholieke religieleven .
Wie den geleerden schrijver van R o m a S a c r a eenigszins
kept, weet van to voren, op welke gedeelten van zijne beschrijving
der heilige stall zijne uitgebreide kennis met de vrijgevendste
liefde haar licht zal laten vallen : de katakomben, met al hare
wonderbare vroeg-christelijke kunst, hare schatten van vroomheid,
hare kostbare herinneringen aan oude liturgie en cultus heeft
Monsignors d e W a a 1 in zijn bijna veertigjarig verblijf to Rome
niet van j aar tot j aar doorkruist zonder daar de rij kste schatten
to vinden . Wie zal zich dan verwonderen dat het hem een lust
is „dieses wunderbare Buch met seinem Text and semen Bil .dern
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vor dem Leser auf zu schlagen" ? Deze woorden zijn meer dan
een beeldspraak. Inderdaad heeft de sehrijver in zeldzame mate
de gave, het oud-ehristelij ke geloofsleven, de allereerste jeugd der
katholieke kunst, het karakter der christelijke gemeente in de
vroegste tijden van haar bloei uit de katakomben aan het licht
to doers traders en voor zijnen lezer begrijpelijk to makers .
In hoofdaanleg is hat werk van Msgr . d e W a a 1 chronologisch .
Na een korte inleiding die --~ uit den aard der zaak veal als
historisch aanvaardend, wat in de oogen van ons, protestantsche
lezers, nagenoeg uitsluitend als legende waarde bezit - hat keizerlijk Rome en den oorsprong der eerste christengemeente aldaar
schetst, volgt eene uitvoerige teekening van hat levee en sterven
der christenen in de eeuw van C o n s t a n t ij n . Belangwekkend is
hier vooral de nauwkeurigheid waarmee de stichtingsgeschiedenis
der oudste kerken van Rome wordt nagegaan, en schrede voor
schrede de plekken worden aangewezen die ook thans nog voor
den katholieken bezoeker der Eeuwige Stad gewij d zijn door heilige
herinneringen. Dan volgt een schets van Rome in de dagen van
K a r e 1 d e n G r o o t e, een overzicht van de tijden die aan de
ballingschap to Avignon voorafgingen, eene zeer levendige beschrijving van de heilige stad tijdens hat bezoek van .K are 1 den
V ij f d e in 1530, dan eene vluchtiger expositie van de geschiedenis
der katholieke stad tot op de tijden der Fransehe overheersching
-en eindelij k als slothoofdstuk „Rome in hat j ubelj aar 1900 ." Maar
dit historisch raam dient voornamelijk als schema, waarop de
echrij ver zijne studien over de stichtingsgeschiedenis der voornaamste
kerken van Rome, over de werkzaamheid der verschillende geestelijke orders, over de kunst in dienst van den katholieken cultus
enz . heeft opgebouwd . En hierin ligt, niet slechts voor katholieke, dock evenzeer voor protestantsche lezers de groote aantrekkelijkheid van zijn conscientieuzen en met zooveel vrome toewijding verrichten arbeid . Nauwkeuriger de omstandigheden to
kennen waaronder kerken als de St .-Paul, Santa Agnesa, San
Lorenzo fuori le mura, San Clemente, San Giovanni zijn gesticht
en hernieuwd, hat Lateraan in al zijne perioden to zien herbouwd,
hat Vaticaan to zien groeien uit zijne eerste beginselen tot den
geweldigen omvang van heden - kortom .door afbeelding en toelichting geholpen beter dan to voren de beteekenis en de heiligheid
van al die gewijde plekken to leeren begrijpen, dat is een niet
licht to hoog to schatten voorrecht voor iederen bezoeker der
Eeuwige Stad die jets van het hoogste, dat in het katholicisme

leeft, wil verstaan . Te liever zal ook de protestantsche lezer
daartoe grij pen naar bet hock van d e W a a 1, omdat hij zich
veilig gevoelt aan de hand van zoo een kundigen gids . Hoe fijn is
de kennis en de smaak waarmede Msgr, d e W a a 1 zijnen lezer
bet onderscheid toont tusschen de alleroudste en de nieuwere
mozaiekkunst, hoe leerrij k zijn de zorgvuldig geillustreerde bladzijden gewijd aan de merkwaardige kunst der Cosmaten, welk eene
warme liefde voor de gewijde bouwkunst der vroegste eeuwen
spreekt uit de uitvoerige studie gewijd aan die oude Basilica Sti
Petri, wier verdwijnen de schrijver ondanks al zijne bewondering
voor de luisterrijke Pieterskerk onzer dagen niet dan met weemoed
kan gedenken.
Het spreekt van zelf, dat vooral in die gedeelten die de
kerkelijke kunst der laatste vier eeuwen behandelen veel voorkomt,
den eenigszins deskundigen lezer ook van elders niet onbekend .
In die gedeelten zal bet voornamelij k des schrij vers eigen oordeel
zijn, dat ons belang inboezemt . Karakteristiek is b .v . in dit opzicht
het waardeeringsverschil tusschen den protestant en den katholiek
ten opzichte van 111 i c h e l A n g e l o's arbeid in de Sistina . Maar
ook daar waar bet ons minder gemakkelij k valt ons geheel aan
den schrijver over to geven, blijft de lectuur van zijn werk aantrekkelijk en leerrijk zoowel door den humanen vorm als ook door
dit niet to vergeten feit, dat de positie die Msgr . d e W a al to
Rome inneemt hem in de gelegenheid heeft gesteld in zeer ruime
mate gebruik to waken van de schatten der Vaticaansche bibliotheek en zijn hock to verrijken met eene buitengewone hoeveelheid
belangrijke en ten deele bier voor bet eerst gepubliceerde illustraties.
K . K.
Harald de Skalde door v a n E 1 r i n g . - Amsterdam .
Hoikema en Warendorf .

va n

Ziehier een Noorsch drama in den zuiverst denkbaren romantischen stijl : een drama met norsche, in forsche mannentaal sprekende, op hunne schilden slaande krijgers, met oude vorsten vol
wijsheid, met een christenpriester, die niets is dan geveinsdheid
en huichelarij, met reuzen en spookgestaiten, met tooverwouden en
Walkuren, met lieftallige maagden en hartstochtelij ke, trotsche
Skalden.
Buitenlandsche oorlog bedreigt bet rijk van koning W i d ub a 1 d, maar daarnaast innerlijke verdeeldheid . De edelingen eerbiedigen hunnen vorst, maar wrokken tegen zijn eerbied voor den
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Christengod en roepen vergeefs om hat oude ravenvaandel, dat
hen zoo vaak ten zege heeft gevoerd . En de verdeeldheid klimt,
als straks de trotsehe Skalde H a rid,
a
dien B lid i bemint dock
in maagdelij ke fierheid en schroom van zich wij st, in hat woud bij
den Wodanseik Got i l a (Wi dub aids rechterhand) doodt . Wat
in eerlijk tweegevecht geschied was, wordt door den listigen Christenpriester G i z a r onder valschen eed verklaard als lage moord, en
H a r a 1 d, getroffen door das konings vloek, moat wij lien . Vluchteling
in hat woud van Tresuban, waar de windreuzen spoken, waar kabouters hun spottend spel drij van, waar God Donar zelf zich aan
zijne schepselen toont in zijne verschrikking, dwaalt hij road, half
waanzinnig van liefde en van skaldentrots, den goden zelf weerstaande in zijne fierheid . Misschien zou hij omgekomen zijn in
zijnen waanzin -- die hem zelfs tot eon macaberen spotdans met
eene berin vervoert - indien niet B 1 i d i, ten doode gepijnigd door
hare verzwegen liefde en haar schuldgevoel, aan haren broader
H a rig old hare liefde had beleden . H a rig old, gesteund door
de oudste en stoerste der Edelingen, die, trouw gebleven aan Wodan,
in den buitenlandschen oorlog siechts redding hopen van terugkeer
tot de oude Goden, zoekt H a r o 1 d op en beweegt hens zich aan
hat hoofd to stellen van eene krachtige bende die hat oude ravenvaandel in den krijg dragon wil . Hun komst brengt op hat oogenblik dat alles verloren schijnt behoud : H a r old redt zijn Vorst .
Maar de gevloekte moot wear wij ken om den smadelij ken dood,
die hem dreigt door zijn vonnis, to ontgaan, en eerst wanneer
B l i d i, door koning W i dub aid gedwongen om bij gelegenheid
van de bruiloft zijner dochter, hare zielsvriendin 1Z e g a, ook als
haren bruigom dengene op to roepen, die onder de Edelingen wellicht openlijk naar de ear harer hand durft dingen, eerst dan verschijnt
vermomd -- de Skalde . Hij werpt zijn mom of en zijne liefde
voor B 1 i d i belij dead waagt hij hat 's konings vloek to trotseeren .
Nu dreigt eon felle krijg nit to barsten onder de Grooten das rij ks ;
maar Donar en zijn dienaren triumfeeren ; G i z a r, de huichelachtige
Christenpriester ziet zijn verraad ontmaskerd en vlucht, terwijl
ten slotte W i dub aid, gevoelende dat in zijne zwakke hand de
scepter niet veilig is, abdiceert ten gunste van Harold en B lid i .
Romantisch is zonder twijfel dit verhaal wel . Ook is hot met
veal overleg voor cone goede dispositie over de vijf bedrijven van
hat drama verdeeld . Het is geenszins haastig work . Integendeel :
wie bij de aerate kennismaking met de klagende B 1 i d i, den zwakken
koning, den hoogdravenden H a r a 1 d geneigd is de vaak zeer ge-

zwollen taal van des schrij vers helden niet al to ernstig to nemen,
zal allicht tot nadenken worden gedwongen als hij ziet met hoeveel
ernst de dichter in zijn naschrift de beteekenis en de karakters
zijner personen bespreekt . Toch, ook bij meer gezette lezing heeft,
ondanks zijne dikwijls kloeke verzen, ondanks onmiskenbare levendigheid van expositie, dit drama mij niet kunnen aangrijpen, en
ik heb mij niet kunnen onttrekken aan den indruk dat bet onderwerp in zijne nadere uitwerking den dichter to machtig is geweest .
,,In de rol van W i d u b a 1 d," zoo verklaart de Heer v a n E 1 r i n g
in zijn naschrift, „wilde ik de tragiek leggen van bet stuk" -- en
vrij uitvoerig ontwikkelt hij to dier plaatse de momenten dier tragiek . Maa,r ook na de lezing dier expositie wordt ons de figuur
van den zwakken vorst niet waarlijk tragisch . De botsing der
heidensche en christelijke beginselen die hem ten val brengt is
daartoe to veel van hare uiterlijke zijde opgevat, de breed uitgewerkte toespraken van W i dub aid getuigen to weinig van diepgaand gedachteleven, en evenzoo verdwijnt to zeer de ziel van den
hoofd .persoon H a r a l d in zijn hoogdravende rhetoriek .
Aan dien invloed der rhetorica onttrekt zich nog bet meest
B 1 i d i, H a raids bruid. Het is alsof in den loop van bet drama
zelf hare taal natuurlijker, hare persoonlijkheid meer werkelijk
levend wordt . En zij geeft ons bet vertrouwen dat de dichter
van ,,H a r a 1 d" meer vermag dan hij bier heeft gegeven, wanneer hij
zich eene tank step minder omvattend dan door de tragische donnes

van dit drama op zijne schouders werd gelegd .

K. K.

M a u r its U y l d e r t . Naar bet Levers .
Amsterdam,
W . Versluys .
De verzen van TAI a u r i t s U y l d e r t to lezen kost eenige inspanning, omdat men onder bet lezen al to zeer de moeite bespeurt,
die hem de arbeid des dichtens veelal kost, en die hem in zijn
streven naar bet ongewone niet zelden, tot schade van zijn werk,
doet ingaan tegen de gewoonten en wetten onzer Nederlandsehe
taal, terwijl hij tevens door al to schetsmatige aanduiding van zijn
lief en leed den lezer opzettelijk mat staan in bet vage schemer
van gissen en begrijpen ten deele. Desniettemin houdt deze dichter
bij wij len zij nen lezer vast . Wij vol gen hens op zijn avondweg
door bet duister
Toen ik een moede zwerver was die ging,
tredend door 't winterwoud, vermoeid in duister
en niets meer wenste da,n dat witte luister
van sneeuw me omstoof, dood-dekkend me omving,
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wij zien de Troosteres die hem tegentreedt en woorden van levensmoed spreekt tot zijn afgematte ziel, woorden
die zooals wolken door een blauwe lucht
blank gleden in de stilte,

en al schijnt ons de levenswijsheid door haar gebracht wellicht
wat ondiep voor de plechtigheid waarmee ze wordt aangekondigd,
en al brengt ons de gedichtenbundel zelf to weinig bewij zee van
wat de dichter ons verzekert
De wijsheid zoeht ik moeizaam : boek en bijbel
en oude perkamenten en de werken
van eeuwen-dode vromen . . . .

toch erkennen wij dat er levee is in deze gedichten, die van „het
Levee" willen getuigen . Het duidelijkst nit zich dat levee waar
de dichter in niet to gezochte woorden en zonder al to kenbaar
zoeken naar klankrijk dicht spreekt van de zichtbare dingen -- zij
het dan ook dat deze bedoeld zijn als symbool van het onzichtbare .
Goed geslaagd schijnt ons althans de aanvang van het volgende lied
Kom in mijn duin, daar ligt de hemel breed
over de landen en de zee, de vuren
purpren ten westen wen de winders schuren
schuw langs het helm en zand, als zang van leed .
Zie, in de avondgrauwte rijst mijn mooning,
mijn grijze toren, werend eeuw aan eeuw
winders en golven . . . Eenzaam wiekt een meeuw
zijn brede vlucht : duinen- en zeeen-koning .

en niet minder gelukkig openbaart zich U y 1 d e r t' s poetische
aanleg in deze zeer verzorgde schets eener weemoedige ervaring
van gedroomd leed
wij dwaalden door den tuin der weeen
waar ritsel-ruisend weeen hing
en waar mijn oor het zuchten ving
dat treurde over kruinen-zeeen .
wij zagen vrouwen, hoofd-verhalden,
die wenend bogen en niet beurden
beschreide ogee, moegetreurden
naar 't avondlike hemel-gulden .
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Wij dwaalden door de smalle lanes
daar in de velden lelien stonden,
mat-blanke bloemen -- waar wij vonden
in strakke vijver zwarte zwanen
die niet bewogen, levenloos
en bleke rozen die niet geurden
stonden er rond -- beweegloos treurde
op vijvervlak een waterroos .

In deze liederen van ietwat vaag-mystieke stemming treedtr
dunkt ons, het talent van den Heer U y 1 d e r t duidelij ker aan den
dag dan in de talrijke gedichten, die getuigen willen van den
reddenden invloed dien de stem der vereerde Vrouw welke zijne
troosteres is, op zij n ;edachten en zij n levensmoed heeft gehad .
Vermaningen als deze
;
„Breng de genegenheid van een tot vales
van velen komt u liefde-neiging toe"

klinken ons even alledaagsch in de ooren als de dank das poeten
- Zuster in liefde, liefrijk helen
Uw woorden 't hart mij, wood en moe .

S e 1 m a L a g e r 1 o f. Levensgeheimen . Naar hat Zweedsch
door M a r g a r e t h a M e y b o o m . Amsterdam . H. J . W .
Becht 1905 .
Elke nieuwe bundel van S e 1 m a L a g e r 1 o f is een welkom
geschenk, m aar elk welkom geschenk is nog gees verrassing . Als
de Zweedsche sagenkoningin met haar tooverstafje de werkelijkheid
aanraakt, bereikt ze altijd dit mooie dat ze uit de alledaagsche de
zondagsche realiteit to voorschijn toovert, al bereikt ze niet steeds
haar eigen hoogte, die van de Gosta Berling Saga en Jeruzalem .
En daar ik die, haar baste werken, 't eerste las, heb ik moeite
haar andere werken ten voile to waardeeren . Zoo ban ik overtuigd
dat ik de zes schetj es, in Levensgeheimen in een bundel vereenigd,
lezende, zonder to weten dat ze van L a g e r 1 o f wares, die frisch,
poetisch en pakkend zou vinden . haar dit moat ik wel willen
weten, want ook in Levensgeheimen treft die vlugge naleve verhaalstijl der oud-Noorsche sages, dien L a g e r 1 o f zich zoo eigen maakte,
alsof zij hem voor 't eerst sehreef. En dan rack ik wat in de war
met mijn bewondering . 1k bewonder ze, ja, in 't voorbijgaan, ale
levensteeken van L a g e r 1 o f, van wie we dus nog werk mogen
vertiwachten, waarin zij veer eens de voile mast geeft van haar genie .
C . F. H.

---- 3 1 8 -J . K o o p m axis . Letterkundige Studien . H o o f t als Allegorist ; V o n d e l als Christen-Symbolist . Amsterdam, W.
Versluys, 1906 .
't Verrassende dezer kloeke Studien dat zij, tegen de mode in,
meer dan voor rhythme en klankexpressie onze aandacht vragen voor
gedachten en levensbeschouwingen dezer dichters, wordt hierdoor
geschaad dat ze, dan weer volgende de hedendaagsehe costumen,
zulks doers met de noodige overdrijving en eenzijdigheid .
De ware stelling : ,,in 't a,lgemeen ligt in ae Litteratuur een
diep besef van goed en kwaad" (bi . 28) behoeft toch niet bewezen
to worden door veronachtzaming van den schooners vorm en door
de tendenz in alles tendenz to zien ? En doet het eerste de schrijver
niet telkens als hij in plaats van H o oft' s pittige poezie ons
geeft zijn waterige paraphrase, b .v . op bl . 34, zijn tam proza : -„Gij Amstel", zingt (N .B .) het koor, „waart bijkans door goed vertrouwen, verraderlijk in 't ongeluk ineegesleept ! Uit vrees voor
uw reehtschapenheid, werd de aanslag stil voor u bedekt gehouden" . . .
„wie der anderen, helaas ! had 't heil van 't vaderland ten doel ?"
in stede van de schoone Rey van Aarrastehamische Jofferen
Hoe is ook d'inslagh u bedekt gehouwen ;
Hoe zijt ghij ingeleidt
Door uw trouwhartigheidt,
En goedt betrouwen ?
Neem Aamstel uit hun rot
Wiens wit zal liefde tot
'S lands welvaart heaters?
En doet hat tweede de schrijver niet als hij in de Neederlandsche Jlistorien voornamelij k ziet een kunststuk, waarin 't steeds
gevarieerd Tyrannen-motief prachtig opklinkt tegen 't aldoor anders
klinkende Vrijheids-motief, en zoo den historieschrij ver H o oft doet
plaats ruimen voor den kunstenaar, den tendenzieusen kunstenaar,
den historie-componist ?
Een tweede bezwaar is dat dergelijke studien een met den
dichter sympathetisch gemoed vragen, daar toch gelijk alleen gelijk
begrijpt en zuiver kan weergeven. Terecht zegt de schrijver : „wie
V o n d e 1 wil schetsen, beelde hem of als een „Oud-Vader," die zich
begraven heeft in J oodsche en Heidensche stoffen, om apologieen
to schrijver voor zijn Moederkerk ; moraliseerend, waarbij de heiligheid van de typisehe hoofdpersonen relief moat geven van de
leering van hat Treurspel" (bl . 255) . En dat sympathetisch mee-
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levee met zijn dichter is niet altijd sterk bij dezen schrijver . Als
hij Loch, Peter en Pauwels analyseerend, van Petrus vertelt : ,,geen
haan kan er kraaien, of hij krijgt het to kwaad ; des Heeren disch
achtte hij zich reeds lang onwaardig ; nog veel meer bezwaart hem,
de zondige ziel, de post van 's Hemels portier . . . Zij, die kerfstokken met zich droegen, maters het beste een andermans rug"
(hi. 260-1) dan is zijn bijna droogkomieke ironic toch wel lets
anders dan Vondels hooge crest . Daarbij zal menig lezer met mij
verzet aanteekenen tegen allerlei meeningen van den schrijver (als
dat de protestantsche dogmatiek alleen zelfverweer zou zijn tegende
roomsche reactie contra de reformatie (bl . 91), en 't Paulinische
evangelic zooveel bekrompener dan 't Johannelsche (hi . 123;), maar
onderwiji toch zeer genieten van deze studien .
1 Vant zij leiden ons in op zoo weinig betreden terrein, openers,
met heerlijk voorbijzien van . 't klein-technisch gepeuter, zulke wijde,
psychologische vergezichten, verklaren ook zoo volkomen V o n d e l s
eenzaamheid to midden van de realistische Calvinisten, en de
idealistische Renaissance-manners van zijn tij d, dat expres onze
aanmerkingen zijn voorop gezet, omdat wij deze bespreking willen
eindigen met een warme aanbeveling dezer zeer belangrijke studien,
die ons verplaatsen in de studeerkamer en tegenover de idealen
onzer grootste dichters, wier onsterfelij k Nederlandsch nog steeds
to weinig wordt gekend .
G. F . H .
Nederlandsche Volksbibliotheek : Tony Berg m a n n,
Twee Rij nlandsche Novellen ; C y r i e l Buys s e, 't Verdriet
van Meneer Ongena ; 0 m e r W a t t e z, De Zalmleeuwen ;
V i r g i n i e L o v e l i n g, de Groote Manoeuvres . Brugge .
C . Moeyaert, 1906 .
Deze bibliotheek brengt zulke goede volkslectuur, is zoo goedkoop (50, 35 en 75 centiemen zijn bovengenoemde nummers geprijsd), werkt daarbij zoo beslist de verbroedering van taalverwanten
in de hand door zichzelve „Nederlandsch" to noemen, terwij 1 ze in
deze deeltj es nog alleen van Vlaanderen verhaalt, dat we haar van
harte de belangstelling toewenschen, die ze ruimschoots verdient .
Want 't is goed veer eens herinnerd to worden aan dice
Vlaamschen Hildebrand T o n y B e r g m a nn, wiens . rnest Staas
advocaat is, en, naast nieuwer mooi Viaamsch werk, blijft : ,,een en
zijn meesterstuk," zooals Beets zeide . Deze R'ijnlandsche Novellen
zijn ietwat aangekleede reisbeschrijvingen van dezen verteller met

-- 320 ~-kinderlijk gemoed, klein werk van een oorspronkelijk humorist uit
1867, dat nu nog aandoet als 'n idylle .
Forscher, wij zouden zeggen Vlaamscher van boert is 't dorpsverhaal van B u y s s e, vol van dat zout dat smaakt aan nietverwende tongen .
Wat sentimenteeler en waarschuwend, waar 't den ondergang
van een aan den drank verslaafden jonkman beschrijft, is de dorpsnovelle van 0 m e r W a t t e z, om haar goede, niet hinderlijke
tendenz to rangschikken onder geschikte volkslectuur .
En voor ieder leesbaar is de vlotte vertelling van V i r g i n i e
L o v e l i n g, die aan schoone realistische beschrijving van 't
Vlaamsche landschap paart 'n zuiver-psychologischen kijk op Vlaamsche stadsmensehen .
Zoodat deze uitgave, wordt ze zoo voortgezet, haar plaats wel
zal vinden .
G . F . H.
Voorts zijn door de redactze ter aankondiging ontvangen de
navolgende boekwerken
P, v a n D e 1 ft . Wat iedereen van onzen Rembrandt wel mag weten.
Nijkerk. G . F. Callenbach .
Arnhem ala Woonplaats . Arnhem . U . v, d . W a 1 .
Frank Thomas . Mysterie . Uit het Fransch door E i n n a . Rotterdam . D, van S ij n J z .
„Pro et Contra". No . 4. Reglementeering der Prostitutie . Pro
Dr. W . H . Mans h o it . Contra : E . A . K e u c hen i u s . -- No . 5 . Het
R .echt van Werkstaking. Pro : J o s . Lop u i t ; Contra : Jhr . Mr . H . S m i ss a e r t . Baarn . Hollandia Drukkerij, 1906 .
F . S c h m i d t- D e gene r . Rembrandt. Wereldbibliotheek onder
leiding van L . S i m o n s . Amsterdam . G . S c h r e u d e r s .
G . K i e 1 d e r . Oogenblikken van Aandacht voor Meesterwerken Tan
Rembrandt Harmensz, van Rij n . Amsterdam . W. V e r s l u y s, 1906.
Da groote godsdiensten door W . L o f t u s Hare vert, door C h r . J .
S c h u v e r. III. De Grieksche godsdienst. IV . De Babylonische godsdienst .
Amsterdam . Scheltens en Giltay.
Licht op 't pad . Holl . Overzetting. 2e druk. Baarn . Hollandia
Drukkerij, 1906 .
A liar d P i e r s o n . Uit de Verspreide Geschriften . Feuilietons verschenen in 1858-1889 . 's-Gravenhage . M a r t i n u s N ij h o f f, 1906 .
H e d w i g A n d r a e . Vrije dienst . Een verhaal uit het diaconessenleven. (Bibiiotheek voor jongelui I) . Rotterdam . J . M. B r e d d e .
S c i p i o S i g h e l e . De menigte als misdadigster . Een studie over
collectieve psychologie. Uit het Italiaansch naar den Zen geheel omgewerkten druk van 1895 door Anna P o l a k . Amsterdam . G. S c h r e u d e r s .
De Wereldbol . Geillustreerd Maandblad voor Reizen en Ontdekkingen, Land- en Volkenkunde onder redactie van J . H e n d r i k v a n B a 1 e n .
No. 4--8 . Drukkerij en Uitgevers-Maatschappij „Voorburg", 1906 .

HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN
IN BLOEI 1 )
DOOR

Dr . P. J. B L 0 K .

De eerste moeilijke jaren van den nieuw gevestigden
staat waren to midden van allerlei bezwaren toch nog
gelukkig voorbijgegaan en al mocht menigeen bedenkelijk
het hoofd schudden over de nog op verre na niet bereikte
samensmelting der belangen van Noord en Zuid, over de
handelwijze der regeering tegenover de roomsche geestelijkheid, over haar gemengd autocratisch-constitutionneel
karakter ; al mocht bij menigeen de ernstige vraag telkens
weder rijzen, of het rijk bestand zou zijn tegen een eenigszins algemeene europeesche crisis, waarop de revolutionnaire woelingen in Zuid-Europa telkens opnieuw wezen
met ongeveinsde bewondering moest menigeen erkennen,
dat de regeering onder de krachtige leiding van den
bijna algemeen geprezen vorst in weinige jaren veel, zeer
veel had gedaan om hare bezwaarlijke task to vervullen,
vooral ter bevordering van de stoffelijke welvaart des
lands .
Reeds in 1818 verbaasde Van Hogendorp zich op een
rein door Holland en noordelijk Brabant naar A .ken en later
1) Deel van een hoofdstuk uit het eerlang yerschijnende deel VII
van mijne Geschiedenis van het Nederlandsche yolk .
O . E. VI 12
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naar Brussel over den hoogen bloei dezer gewesten, de
kern des lands, zoo kort nog na de dertig jaren van onheilen, waaraan zij hadden bloot gestaan . De heerlijke
weilanden, de schoone dorpen, de fraaie buitenplaatsen in
bet hart van Holland, afgewisseld door tallooze molens,
steenbakkerijen, kalkovens en houtzagerijen, bet drukke
verkeer op de rivieren en kanalen tussehen de handelssteden Amsterdam en Rotterdam deden hem bet ook voor
doze dingen geopende gemoed vol schieten . Amsterdam
met zijn thans weder tot 220000 menschen gestegen bevolking mocht kwijnen onder den invloed van zijn ongunstige
ligging aan een steeds moor verzandend binnenwater als
de Zuiderzee en onder de schadelijke working van de in
de eerste plaats voor hot Zuiden gunstige handelswetgeving,
zoodat in 1818 bet aantal der bier binnenvallende schepen
bet betrekkelijk geringe getal van 1800 bedroeg ; bet mocht
den reiziger thans nog vooral treffen door de tallooze herinneringen aan vroegere grootheid en door zijne thans verouderde haudelsinrichtingen en handelsgewoonten ; de
nieuwe Nederlandsche Bank van 1814 mocht in de eerste
jaren nog wein.ig omzetten en zelfs haar kapitaal van 5
millioen slechts met moeite volteekend zien, terwijl de oude
Amsterdamsche bankinstelling in December 1819 aan uitputting bezweek
er waren teekenen van verbetering : bet
kapitaal was er nog altijd zeer aanzienlijk, maar voorloopig had de geldhan del er nog steeds de overhand boven
den warenhandel, voor welken laatste men verheffing hoopte,
wanneer eenmaal bet in 1819 begonn .en Noordhollandsche
Kanaal voltooid zou zijn ; dan zou Amsterdam opnieuw
zeehaven worden, dan zou ook bet log altijd rijke Noordholland opnieuw tot bloei kunnen komen ; Amsterdam had
reeds een aanzienlijken voorsprong door zijn wederopgekomen handel in granen, garen, hennep, lood, koper, teer,
thee, traan, stokvisch, zaden enz . Voorloopig echter beloofde bet omstreeks 40000 zielen tellende Rotterdam, met
zijn weder ontwaakten levendigen commissiehandel op
Engeland, zijn Maas- en Rijnvaart een snellere ontwikkeling, mits wederom de voor Antwerpen voordeelige tarief-
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regeling het ook in dezen bij de machtig omhoog strevende Seheldestad niet al to zeer deed achterstaan ; het
had voorloopig reeds een levendigen handel in aardewerk,
steenkolen, krenten, gedrukt katoen, specerij en, tabak,
metalen, vooral in ijzerwerk . Antwerpen, door de vrije vaart
op de Schelde thaws ontslagen van de boeien, twee eeuwen
lang aangelegd, herwon snel een graad van bloei, evenarende
then nit de dagen van Karel V ; de koloniale handel en die in
zout, zeep, wijn, olijfolie overtrof spoedig zeer verre dien van
Amsterdam en Rotterdam to zamen ; zijn kaden en andere
havenwerken, onder Napoleon verbeterd, werden ook door
koning Willem I aanzienlijk uitgebreid ; zijn handel begon
dien van Londen naderbij to komen, al bleef Engeland
in het algemeen op handelsgebied nog bovenaan staan .
Van 1824 tot 1827 kon met cijfers worden aangetoond, dat de nederlandsche handel met winst, de engelsche
daarentegen met verlies gedreven werd en dat de vergelijking met Engeland in het algemeen niet to onzen
nadeele strekte, terwijl die met Frankrijk zelfs zeer in ons
voordeel moest uitvallen . Met cijfers kon ook worden
vastgesteld, dat van 1824 tot 1827 de nederlandsche uitvoer
van 841/ 2 tot bijna 96 millioen, de invoer van 46 tot bijna 60
millioen was gestegen en in die jaren de handel met 1/6 was
toegenomen, waarbij die in uitgevoerd levend vee, in ingevoerde wol voor de lakenfabricage, in uitgevoerde boter en
kaas, in in- enn uitgevoerde granen, zaden, hout, vruchten
en landbouwvoortbrengselen, in koloniale artikelen op
den voorgrond trad, terwijl die in fabrieksartikelen voor
in- en uitvoer een steeds vermeerderend belangrijk bedrag
vertegenwoordigde. Nieuwe kanalen en verkeerswegen
werden onophoudelijk ontworpen, neen dadelijk ter hand
genomen om de voornaamste handelsplaatsen zoowel als
het platteland en de kleinere steden to doen deelen in de
snel toen.emende handelsbeweging . Het Zuid-Willemskanaal
tot verbinding van 's-Hertogenbosch en Maastricht werd
in 1822 begonnen ; het Apeldoornsche, het Zederik-, het
Voornsche kanaal, de Willemsvaart bij Zwoll e, de kanalen
van Antoing, van Brussel naar Charleroi, van Gent naar
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de verbinding van Maas en Sambre, van Luik en Maastricht
door eon kanaal, de verbreeding, verbetering, kanaliseering
van grootere en kleinere rivieren word voorgenomen, alles
onder biding van eon staf van voortreffelij ke ingenieurs
als B 1 a n k en, G o u d r i a a n on andere leerlingen en medewerkers van B run i n g s en C o n r ad, sours door particulieren als bij de Dedemsvaart, hot Groningor Stadskanaal en
andere drentsch-groningsche kanalen . Wegen werden aangelegd on verbeterd in able gewesten des lands, bruggen
werden gebouwd, de plasson in Zuid-Holland on hot Koegras
werden drooggelegd, de droogmaking van den grooten
„slokop", hot Haarbemmer moor, voorbereid . Havens als die
van hot Nieuwediep werden aanzienlijk verbeterd ; ook voor
de werken van Brussel on Gent, door de kanalen thans
veelbelovende zeehavens, word gezorgd . Krachtige work-'
zaamheid heerschte voortdurend aan hot departemont van
waterstaat en handel, waarvan na Rep e 1 a e r eerst de
hertog van U r sob hot hoofd was en dat na 1820 met dat
van binnenlandsche zaken vereenigd word . Zuid en Noord
deelden gelijkelijk in de zorgen der regeering .
Vole van die werken mochten toegeschreven worden
aan hot initiatief van den Koning zelven, die op de belangen van handel, nijverheid, scheepvaart en verkeer eon
voortreffelijken blik had, maar zeker op die van de nijverheid
nog moor dan op die van den handel . Hij wilde op hot voorbeeld van Engeland den nederlandschen handel niet moor
zooals vroeger maken tot eon vrachthandel vooral in vreemde
producten, maar hem laten steunen op eon sterke inlandsche nijverheid . Doze moest eerst krachtig ontwikkeld
worden, dan zou de handel - meende hij --- van zelf volgen .
Hot al to veel op den voorgrond stellen van den handel,
altijd den handel, zooals men in hot Noorden deed, zou
naar hij vroesde hot voor de nijverheid zoo uiterst goschikte
Zuiden vervreemden en van de natie eon yolk van „bloote
kruiers" maken, of hankelijk van hot buitenland . Hij was dan
ook veelszins de schepper van de nieuwe algemeene nederlandscho nijverheid als grondslag van de nieuwe nederlandsche
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scheepvaart . En het scheen, dat hij gelijk zou krijgen . Deze
laatste toch toonde na een daling sedert 1818, sedert 1825
een voortdurende vermeerdering, zoodat in 1828 weder de
hoogte van 1818 met een getal van 7500 in- en uitgaande
vaartuigen bereikt was en een tonneninhoud van bijna
800000 tegen 50000 in 1824
; die door de Sont toonde een
stijging aan van 600 schepen in 1818 tot 1050 in 1828 .
In het al gemeen kon worden vastgesteld, dat in de jaren
voor 1830 de Nederlanden de tweede zeevarende natie der
wereld waren, alleen wijkend voor Engeland, dat nog vijfnaal meer schepen bezat, waarbij echter in het oog to
houden is, dat Engeland's bevolking op 22 millioen gesteld
m.ocht worden, terwijl die der Nederlanden toen op ruim 6
millioen, dus op 2/7 , werd gesteld . En de verdeeling der scheepvaart over de landen van herkomst en bestemming toonde
aan, dat de oude nederlandsche wereldhandel zich in dezen
norm weder begon to verhefen, dat niet alleen de groote
handelsmetropolen, maar ook kleinere havens als Oostende
en Harlingen, als Groningen en Dordrecht, Delfzijl en
Termunterzij l, Nieuwpoort en Brugge, Zaandam en Schiedam in het scheepvaartverkeer weder een goede plaats
gingen innemen . Eene vergelijking van handel en scheepvaart beiden met die omstreeks 1780, vd6r en dadelijk na

den vierden oorlog met Engeland, valt dan ook eerder ten
voordeele dan ten nadeele van den toestand omstreeks 1830
nit, ook met betrekking tot het Noorden, terwijl die in
het thane van de noord-nederlandsche „voogdij" ontslagen
Zuiden zelfs geen vergelijking toelaten .
Vooral op de Indien ale d~bouch~s der snel ontluikende
nederlandsche nijverheid had de Koning het Dog.
Van grooten invloed op de ontwikkeling van handel
en scheepvaart scheen to zullenn worden de oprichting
(29 Maart 1824) van de Nederlandsche Handelmaatschappij,
wederom to danken aan het initiatief des Konings . De vrije
handel op Oost-Indie, dadelijk na de bevrijding des lands
door Engeland opengesteld, had aanvankelijk voor de Nederlanden niet de voordeelen opgeleverd, die daarvan verwacht
waren : de en g elsche concurrentie, in de jaren van het
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engelsche bestuur in Indie zoo good als onbestreden, hadd
zich daar krachtig genesteld en de toelating ook van de
schepen van andere bevriende nation na Januari 1815, zij
hot dann onder beperkende voorwaarden, had er nieuwe
inededingers gesehapen . Ook de beseherming, door de
nieuwe regeering moor en moor aan nederlandsche schepen
toegekend en zoowel door de commissarissen-generaal als
door V a n d e r C a p e 11 e n gedurende zijn gouverneurschap
in protectionistische tarief bepalingen vastgelegd, had den
toestand niet verbeterd ; evenmin de pogingen der regeering
om vrachten en vooral retouren to verschaffen aan de
nederlandsche schepen, die in Indie met goederen nit hot
moederland aankwamen en dikwijls goon lading terug
konden verkrijgen . De moeilijkheden met Engeland over
de uitvoering van hot koloniaal verdrag van 1814 leverden
bovendien bezwaren op van allerlei aard, niet hot minst
naar aanleiding der inbezitneming van Singapoera door de
Engelschen . De onderhandelingen over eon en ander sedert
Juli 1820 to London gevoerd tusschen de engelsche reg Boring, vertegenwoordigd door de ministers C a s t 1 e r e a g h
en C a n n i n g, en de nederlandsche, vertegenwoordigd door
den sedert 1818 als minister van handel en kolonien opgetreden F a 1 c k en den in indische taken ervaren gewezen
commissaris-generaal E l o u t naast den ambassadeur F a gel,
bleven weldra slepen wegens hot geschil over Singapoera en
de velerlei bezwaren verbonden aan eene voorgestelde ruffling
van bezittingen tot wegneming der herhaalde wrijvingen .
Nadat in 1821 Palembang, haard van engelsche tegenwerking,
door eon expeditie ten onder was gebracht en in Januari
1823 de Nederlanders hadden beloofd to zullen voldoen aan
Engeland's eisch tot afschaffing van den slavenhandel, werden
in Juni 1823 de onderhandelingen tusschen de beide mogendheden hervat, thans door F a 1 c k en F a gel met de ministers
Canning en W y n n . Men kwam den 17den Maart 1824
tot eon traktaat, waarbij ten opzichte van den handel word
vastgesteld, dat Engeland op den voet der meest begunstigde
natie tot de vrije vaart in Indie word toegelaten en de
Nederlanden dezelfde rechten op de engelsche kolonien
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zouden genieten ; vreemde natien zouden wel worden toegelaten maar hoogere rechten betalen, nuts niet hooger
dan het dubbele van de gewone reehten ; alleen van Ambon,
Bands en Ternate met onmiddellijke onderhoorigheden bleven
de Engelsehen uitgesloten, opdat het monopolie van den
specerijhandel voor de Nederlanders behouden zou blijven .
Omtreut het bezit werd bepaald, dat de weinig meer opleverende nederlandsehe vestigingen in voor-Indie, thaws
geheel en al door de engelsche nederzettingen overvleugeld,
zouden worden afgestaan evenals het reeds lang verengelschte
Malakka met zijn onderhoorigheden, terwiji ook de inbezitfleming van Singapoera door de engelsehe maatschappij
werd erkend ; daarentegen kwam het oud-engelsche Benkoelen met fort Marlborough benevens het eiland Billiton,
waarop Engeland eenige aanspraak maakte, in nederlandsch
bezit en Engeland zag of van verdere bemoeiingen met
Sumatra, waar het geen kantoren zou mogen oprichten
en geen traktaten mogen sluiten, terwiji het zich verbond
ook bezuiden straat Singapoera geen kantoren to vestigen ;
geen afgestane bezittingen mochten aan andere mogendheden worden overgedragen en bij het verlaten ervan door de
eene zouden zij dadelijk door de andere mogendheid worden
bezet ; eindelijk ontving Engeland 100000 pond als vergoeding voor de gedurende zijn beheer gemaakte kosten .
Zoo kwam aan de bezwaren tegenover Engeland en zijn
indisehen handel een einde, voorloopig ten minste . Dit
laatste moet gezegd worden met het oog op het niet
noemen van Borneo, op welks noordelijk deel de Engelschen
eenige aanspraak hadden, ook betreffende Atj eh, met welk
rijk Engeland in 1819 een verdrag had gesloten, dat
evenwel thans flog gewijzigd zou worden, en weiks voortdurende onaf hankelij kheid door de nederlandsche regeering
werd toegezegd ; bovendien konden wit den snel opbloeienden
handel van het aan een der toegangen tot den Archipel
gelegen Singapoera nieuwe moeilijkheden aan dezen kant
voortkomen . F' al c k verwisselde zijn ministerspost thans
met dien van ambassadeur to Londen en werd in zijn
ministerie vervangen door E 1 0 u t .
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In verband nu met dit verdrag en tot aanmoediging
der vrije vaart onder de nederlandsche vlag, tot bevordering ook van de nederlandsche nijverheid door vergemakkelijking van den uitvoer near Indie zonder tot „uitsluitende
verbodsstelsels" voor andere natien over to ga an, werd op
read van den near Europe gekomen M u n t i n g he, die
met het onderzoek near de handelstoestanden in Indie
belast was, eenige dagen later eene van den staat geheel
onafhankelijke partikuliere maatschappij opgericht, die
alleen „hen del en vrachtvaart" beoogde, „hetzij voor eigen
rekening of in commissie voor anderen", maar zonder eenig
aandeel in bestuurszaken, dus zonder eenig recht van grondbezit of souvereiniteit zooals de Compagnie had bezeten
een zuivere handelmaatschappij, een naamlooze vennootschap
met een kapitaal vann minstens 12 en hoogstens 24 mill.
in splitsbare aandeelen van fl000, terwijl de Koning, die
zelf voor 4 millioen inschreef, voor 20 jaren 41/ 2% interest
waarborgde. De inschrijving was zeer levendig en steeg tot
691/2 millioen, waarop het grondkapitaal tot 37 millioen werd
verhoogd . De maatschappij werd, om geen keus to doen
tusschen de drie voorname handelssteden, in Den Haag
gevestigd maar Amsterdam, Rotterdam, Dordrecht en Middelburg ontving en toezegging van een vast aandeel in de
bewrachtingen, mits de voorwaarden er niet to bezwarend
werden gemaakt .
D e maatschappij, die hare relatien aanvankelij k over
China, de Levant en Amerika uitstrekte, werd, in weerwil
van de bepalingen, die hear geheel van den staat afgescheiden moesten houden, reeds dadelij k zeer door de regeering begunstigd bij hare eigen verschepingen near Indie,
door toekenning in 1827 van het recht op den alleenverkoop van opium op Java enz . ; maar zij leverde in de eerste
jaren voor hare aandeelhouders zware verliezen op, al werd
de algemeene scheepvaart voor het oogenblik werkelijk
levendiger : de engelsche concurrentie in de Levant en
Zuid-Amerika zoowel als in China bleek zoo zwaar, dat de
maatschappij spoedig hare werkzaamheden in die streken
moest eindigen en zich uitsluitend tot Oost-Indie moest
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bepalen . Zoo schenen aanvankelijk Van Hog e n d o r p
en andere tegenstanders der maatschappij, vooral van haar
verband met de regeering des lands, gelijk to zullen krijgen
in hunne meening, dat dergelijke groote lichamen het
partikulier streven zouden belemmeren . Hare moeilijkheden
werden nog grooter, toen de kwijnende staat van Indict
onder den op vorstelijken voet regeerenden V a n d e r
C a p e 11 e n
het gevolg van de moeilijke omstandigheden
in de eerste jaren na de overneming, van de noodzakelij k
to bestrijden uitgaven, van de even noodzakelijke expedition naar allerlei deelen van hot .A.rchipel tot bevestiging
van hot geschokte aanzien van hot nederlandsch gezag, van
een zeer slecht muntstelsel en een zeer verward en bovenmatig royaal financieel beheer
nog verergerde door mislukte oogsten, cholera-epidemieen en vooral door hot uitbreken in Juli 182 5 van den opstand in hot D j okj a'sche onder
leiding van denn zeer invloedrijken en reeds lang tegen hot
europeesche gezag gestemden javaanschen pries, D i p o
N e g o r o, een der voogden van den minder] arig en sultan .
Doze opstand, uitgelokt zoowel door de toenemende macht
van hebzuchtige chineesche tolgaarders als door hot onhandig
optreden van den assistent-resident C h e v a lie r tegenover
den trotschen ]avaanschen pries, strekte zich weldra nit
over bijna geheel Midden-Java en kon door den luitenantgouverneur-generaal D e K o c k noch door onderhandeling
noch door krachtig maar met onvoldoende macht gewapend
optreden onder generaal V a n G e e n worden onderdrukt .
Onder leiding van den bekwamen en energieken Dip o
N e g o r o en zijn dapperen veldheer S e n t o t werd aan de
nederlandsche troepen moor dan een zware nederlaag toebereid . Van d e r C a p e 11 e n, wiens gouverneurschap tot zoo
ernstig a teleurstellingen had geleid en die noch met hot
traktaat van 1824 noch met de Handelmaatschappij ingenomen was, werd dan ook met hot einde van 1825 vervangen door D ii B u s d e G h i s i g n i e s, als Belg good
bekend met de wenschen en behoeften der belgische nij verheid,
als commissaris-generaal, met den legerbevelhebber D e
K o c k als feitelijk hoofd der regeering, die de generaal reeds
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na bet vertrek van V a n d e r C a p e 11 e n waargenomen
had ; ook M u nt i n gh e ontving in 1827 zijn ontslag als
read van Indie. De gevaarlijke opstand zou ook onder
D u B u s en D e K o c k nog jaren duren en op den bloei
van Indie zoowel als op dien der Handelmaatschappij en
daardoor op dien van den nederlandsehen handel in bet
algemeen een belemmerenden invloed oefenen .
Een teg enhan.g er van deze Oostindische Compagnie in
nieuwen vorm had de Amerikaansche Compagnie van 1828
moeten worden, die hear hoofdzetel had moeten hebben
to Amsterdam, hear hoofddepcit to Curacao, dat van de
verwikkelingen in Spaansch-Amerika veel voordeel had
gehad, en zou werken met een kapitaal van 5 millioen,
waarvan de Koning zelf 2 millioen zou inschrijven . Ook
bier bestonden groote planners en de doorgraving van de
landengte van Nicaragua, wanneer die van Panama, waarvan ook in dezen tijd sprake was, niet doorging, werd
reeds door den generaal V e r v e e r, een der bekwaamste
ingenieurs der Nederlanden, in bet oog gevat . Maar de
staatkundige gebeurtenissen, die spoedig volgden, beletten
de uitvoering deter planners .
Met de n ederlandsche nij verheid stood de overzeesche
handel near de bedoelin g des Konin gs dus in nauw verband. Voor hear had hij de meeste zorg over, aangezien
en tijdens de napoleontische heerschappij en in de eerste
jaren der vereeniging hear toestand alleszins verbetering
behoefde . Een „n ij verheidsfonds" van €fin millioen jaarlijks
was op de begrooting geplaatst om de nij verheid aan to
moedigen, wear bet noodig scheen, door leeningen, voorschotten en geldelij ken steun in bet algemeen . De nij verheidstentoonstellingen to Gent in 1820, to Haarlem in 1825, to
Brussel in Juli 1830, waartoe de regeering bet initiatief
nam en hare krachtige medewerking verieende, gelijk zij
de gewestelijken en plaatselijke besturen tot medewerking
aanzette en de fabrikanten en uitvinders, ook de kunstnijveren door medailles, door aankoopen, door de organisatie eener verloting aanmoedigde, waren zeer nuttig em
de behoeften der inlandsche nijverheid to leeren inzien en

3 3 1 --hare krachten to meten . De deelneming was proof : to
Gent warm 560 inzenders, to llaarlem en to Brussel reeds
h.et dubbele petal en de gebleken aanzienlijke vooruitgang
der nijverheid in het verloop van telkens vijf jaren kon
g oeden cooed voor de toekomst geven . In verband daarmede stood het zich ontwikkelend onderwijs op het gebied
van nijverheid en toegepaste kunst, waarvoor her en daar
scholen werden opgericht, zich aansluitend bij de talrijke
teekenscholen, bij de beide teekenacademien to .A.ntwerpen
en Amsterdam, bij de bestaande natuurkundige genootschappen uit de 1848 eeuw . vooral de tentoonstelling
to Brussel toonde een ,,ongeloofelijke progressie", verre
boven de verhouding der vermeerdering van bevolking,
zoodat men ze met die to Parijs dorst vergelijken en duizenden vreemdelin pen haar kwamen bewonderen . De
vlaamsche ; brabantsche en henegouwsche vlas-, ;area- en
linnennijverheid, de weder oplevende kantindustrie in Brabant
en Vlaanderen, de haarlemsche en gentsche bleekerij en,
de noord-nederlandsche touwslagerijen en zeildoekfabrieken,
de leidsche, haarlemsche, brugsche, doorniksche en verviersche fabrieken van lakens en andere wollen stoffen, de
baarnsche, utrechtsche, deventersche, bossche en doorniksche
tapij tfabrieken, de gentsche en brusselsche ka toenspinnerij en,
weverijen en drukkerijen, de vlaamsche, brabantsche en
leidsche lint- en bandfabrieken, de brusselsche galanteriebewerking, de amsterdamsche en vlaamsche lederfabrieken,
de ij zersmelterij en in Luxemburg en Namen, de luiksche,
luxemburgsche, namensche en gentsche ij zerfabrieken, de
henegouwsche en namensche messenmakerijen, de gentsche
fabrieken van metaaldraad, de doorniksche en brusselsche
boekbinderijen, de glaswerken van Charleroi en Delft, de
noordnederlandsche tinwerken, de zaansche, brusselsche,
geldersche en luiksche papiermolens, de scheikundige bereiding van verfstofen, lij m, lak, e nz . t o Gent en Brussel,
de zeepziederijen en zeepfabrieken, de werktuigfabrieken to
Luik, Gent, Bergen en Doornik, de wis- en natuurkundige
instrumentenfabrieken to Amsterdam, Den Haag en Delft, de
haarlemsche, amsterdamsche, leidsche, brusselsche boek-
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drukkerijen, de fabrieken van muziekinstrumenten, de henegouwsche glasfabrieken, de warmer- en natuursteenfabrieken
van het Zuiden, de steenfabrieken der rivieroevers in het
Noorden, de diamantnijverheid to Amsterdam, de brusselsche
en doorniksche porseleinfabrieken, de brusselsche en gentsche
rijtuigmakerijen toonden, dat de nijverheid, die vooral in
de zuidelijke provincien bloeide, met name in Brabant0
vlaanderen en Luik, ook in Holland zich weder aanzienlij k
ging verheffen .
In vele artikelen, vooral in manufacturer en metaalwerken, kon tegen 1830 reeds de concurrentie met Engeland,
in andere, van weelde en kleeding, die met Frankrijk gemakkelijk worden volgehouden . Het in Engeland opgekomen
stoomwerktuig en de to Maastricht uitgevonden gasverlichting begonnen een belangrijke plaats in de nijverheid
in to nemen en werden her to lande reeds op allerlei
wijze gebezigd . Op het gebied van het mijnwezen gold
het Zuiden voor een der eerste mijnstreken in Europa . En
nog ieder jaar ram het fabriekwezen in beteekenis toe . In
1828/30 werden in de provincie Luik bij de 100 reeds
bestaande 92 nieuwe stoomwerktuigen opgericht en een
stoomketelfabriek gebouwd ; de steenkolenmijnen in het
Zuiden en Zuidoosten werden in steeds grooter getal bewerkt ;
allerlei fabrieken, vooral van metaalwerken, v errezen ; in
Namen werden in die jaren 19 nieuwe steenkolenmijnen,
elf ij zermijnen en twee loodmijnen geopend ; in Henegouwen
kregen behalve de 21 mijnen, die reeds van 1818 tot 1828
werden geopend, in 1829 nog 9 mijnen, op den na steenkolenmijnen, concessie ; in 1830 aldaar nog 5, terwijl het
aantal nieuwe fabrieken en trafieken alleen in deze provincie
in dit jaar 7 7 bedroeg ; in Luxemburg steeg het aantal
eveneens snel en voortdurend ; in Antwerpen begonnen ook
Mechelen en Lier naast Brussel aan weelde- en modeartikelen
aanzienlijke hoeveelheden to leveren ; in de kleinere steden
van vlaanderen en Brabant ging het evenzoo ; in Groningen
en Holland bloeide de scheepsbouw, in Gelderland de
papierfabricage op de veluwe en de looierijen, spinnerijen
en bleekerijen van den Achterhoek, in Friesland ram de
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scheepsbouw toe en werd aan boter en kaas steeds meer
uitgevoerd ; de steenbakkerijen in Overijsel en Utrecht, de
meekrapfabrieken in Zeeland beleefden goede dagen ; in
alle provincien kwamen nieuwe pletterijen en gieterijen,
olieslagerij en. en brouwerij en op en werden nieuwe trafieken
en fabrieken van allerlei aard in werking gebracht .
De eerste stad van nijverheid in het koninkrijk was het
nit zijn lang vernal weer herrijzende Gent, de schilderachtige
hoofdstad van Oost-Vlaanderen, door het Terneuzensche
kanaal thans zeestad, met zijn 66 katoenspinnerijen en
35000
werklieden, zijn talrijke suikerraff .naderijen, zijn
groote werktuigenfabriek . Dan volgde Luik met zijn over-wegende metaalnijverheid en zijn steenkolenmijnen, waarvan 60000 menschen leefden . De groote werktuigfabrieken
van Seraing, in 1816 door de gebroeders Cockerill
gevestigd, ontvingen nieuwe kapitaalkracht, toen de Koning zelf de aandeelen van James kocht en met John
de reeds 2500 arbeiders tellende inrichting tot hooger
bloei hielp verheffen . Vooral in het Zuiden ping de nijverheid jaarlijks met reuzenschreden vooruit, geholpen door
de met zorg ingerichte beschermen de tarieven en de begunstiging van den uitvoer naar Oost-Indie, waar in Juni
1829 de tentoonstelling to Weltevreden werd gehouden
met het doel om de kooplieden en fabrikanten van het
moederland to wij zen op de voortbrengselen en behoeften
der kolonien . De brusselsche tentoonstelling van 1830 was
een ware triomf voor de regeering en hare nijverheidspolitiek ; de door deze ontwikkeling krachtig omhoogstrevende burgerklasse in Belgie, met name in Vlaanderen,
had geen woorden genoeg om den verlichten vorst to prijzen, die, zooals op een gentsche medaille van 1829 naar
waarheid to lezen stood : „industriam adprobat, excitat,
praesidio tutatur ."
Beschermen d trad de regeering ook op ten behoeve der
uit het niet weder op to heffen zeevisscherijen : premiere
werden uitgeloofd, accijnsvrijdom werd verleend aan haringen kabeljauwvisscherij . De zeevisscherijen bereikten dare
ook spoedig weder de oude hoogte . Maar men ging to
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ver met de bescherming en de reglementeering onder leiding
van het herleefde Collegie van de G-roote Visscherij, dat
door de wet van 1818 alien hariuginvoer deed verbieden
en aan de visscherij in buizen het monopolie van kaken
toestond, zeer tot ergernis der door dit verbod en dat
monopolie benadeelde kustvisschers ; het reglement van
1822 stelde een „netwerk van dwingende en beperkende
bepalingen" vast, dat den ondernemingsgeest en het persoonlijk optreden der visschers belemmerde en hun tot in
de kleinste bijzonderheden voorschreef, hoe ze vissehen
moesten en hoe de visch moest worden behandeld . Het
aantal buizen, in 1814 weder 100, steeg in 1830 wel tot
173, nadat eene groote reederij nit Emden naar Enkhuizen
was overgegaau, maar het gelukte toch niet our de prij zen
der haring hoog to houden en tegelijk de vangst zooveel
mogelijk uit to breiden ; ook de in 1824 opgerichte amsterdamsche haringreederij kon dit doel niet bereiken en de
haringvissch erij wilde maar niet krachtig opbloeien tegenover de overmachtig e schotsche, duitsche en noorsche visscherij, die in den Franschen Tijd de hollandsche haring

geheel van de markt had gedrong en . Met de walvischvangst,
die de Koning in 1824 door de oprichting eener maatschappij to Harlingen hoopte to verheffen, wilde het, in
weerwil van het ook hier toegepaste premiestelsel, in het
geheel niet vlotten ; groote verliezen werden hier voortdurend geleden . Beter ping het met de friaesche palingvisscherij, die den handel in deze visch zeer deed toenemen
en jaarlijks voor meer dan 300 .000 pond deed uitvoeren .
Wat den landbouw aangaat, ook hierover werd met
zorg, met al to veel zorg sours gewaakt . De landbouwcommissien uit den tijd van S c him m e l p e n n i n c k en
koning L o d e w ij k waxen voor het Noorden dadelijk na de
bevrijding opnieuw geregeld en werden in 1818 ook voor
het Zuiden ingevoerd onder leiding van den ouden directeurgeneraal van den landbouw K o p s, thans tevens benoemd
tot hoogleeraar in de landhuishoudkunde to Utrecht ; de
paardenfokkerij werd aangemoedigd ; de veeziekte werd
krachtig bestreden met hulp van het „fonds van den land-
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bouw", dat voor afgemaakt vee schadevergoeding gaf ; ook
de oprichting in 1821 van de veeartsenijschool to Utrecht
moest in deze richting werken . De gewestelijke besturen
kwamen voortdurend door allerlei maatregelen den landbouw to hulp, vooral toen, na de eerste werkelijke voordeelige jaren, in 1819 de graanprij zen bij behoorlij ke oog step
sterk gingen dalen ten gevolge van de hooge invoerrechtenn
in vele landen, die den afzet zeer belemmerden . De klachten
werden in de noordelijke provincien steeds luider, en men
riep daar voortdurend om bescherming, om krediet voor
den verarmden landbouwer, terwijl in het Zuiden, met name
in Luxemburg, zeer geroemd werd over de zorgen der
regeering, die hier zoowel als in de vroeger zoo goed als
waardelooze Hempen en de antwerpsche heidestreken veel
deed voor ontginning van heide en bosch en zelfs op de
rotsen der Ardennen een begin van landbouw moist to doen
ontstaan. De zware rivierwatervloeden van 1820 in Gelderland, Noordbrabant en Zuid-Holland berokkende wederom
veel schade, vooral inn de Bommeler- en Alblasserwaarden .
Nog erger waxen de overstroomingen van 1825, die NoordHolland, Friesland, Overijsel, Drente en Gelderland zeer
teisterden door het over de dijken instroomende zeewater
en bijna 400 menschen met ruim 700 paarden, 16700 stuks
rundvee en 7000 schapen wegspoelden, met een verlies van
4 millioen en sneer . De natte jaren en slechte oogsten van
1828 tot 1.830 veroorzaakten ook weder schade . De regeering trachtte door protectie-maatregelen ook hier den
ouder dit alles dikwijls treurigen toestand to verbeteren
en het dalen van de pachten en koopprij zen der landerij en
tegen to houden . Zij voerde granen uit de Oostzee aan,
beperkte den uitvoer en stelde in 1822 een commissie in
om to onderzoeken, moat er to doen was tegen de voortdurende dalin g der graanprij zen . Ofschoon de aanzienlij ke
minderheid flier commissie met V a n H o g e n d o r p algeheele vrijheid voor den graanhandel verlangde als het
eenige afdoende middel tot herstel, voerde de regeering op
advies der meerderheid een schaalstelsel in met afwisseling
der rechten naar mate van den loop der prijzen. Dit stelsel
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werkte voor den landbouw, in het bijzonder voor den graanbouw, voor het oogenblik zeer voordeelig en bevorderde
de stijging der prijzen, maar het belemmerde den handel,
zeer tot ergernis der aan belemmering niet gewende handelaars nit het Noorden, terwijl men niet kon loochenen, dat
de thane weder bloeiende graanbouw toch bij dat alles
slechts een kunstmatig levers leidde . De zorg voor betere
land- en waterwegen en voor goede bedij king, de ontginning
van veers- en moerasgronden vooral in het Noorden voegde
intusschen telken s weder nieuwe terreinen bij de oude en
gaf den landbouw nieuwe ontwikkeling .
Naast al deze zorgen voor de bevordering der welvaart
mag ook gewezen worden op wat de regeering, hetzij onmiddellijk, hetzij door Karen steun aan partikulieren voor
de armen deed . De armenwet van 1818, die hoofdzakelij k
slechts de „domicilie van onderstand" regelde door de
plaats van geboorte of een vierjarig verblijf daarvoor aan
to wijzen en tot zware misbruiken aanleiding gaf, was een
nieuwe maar minder gelukkige poging om deze moeilijke
zaak op bevredigende wijze to regelen . Het is geen wonder,
dat men in andere richting naar verbetering zocht .
De en ergieke en edel a oud-generaal V a n d e n B o s c h
richtte in 1818 met hulp van pries F red e r i k, K e m p e r,
Van H o g e n d o r p en anderen de Maatschappij van Weldadigheid op, die door landbouwkolonien voor de armen de armoede
langs staathuishoudkundigen weg hoopte to bestrijden en
in Frederiksoord werkelijk aan velen een nuttigen werkkring
verschafte, al ging de oprichter to ver in zijnu idealen .
Omstreeks 1830 telde men op een bevolking van . 62 millioen.
nog geen 50000 armen .
Maar niet alleen op den stoffelijken bloei des lands hield
de energieke Koning, want hij was het, die de gansche
regeeringsmachine ook bij deze dingen dreef, bij voortduring
het oog gevestigd. Ook kunst en wetenschap hebben veel
aan hem to danken en de nederlandsche taal en letteren
heeft hij krachtig gesteund, vooral in hare pogingen om
door to dringen in het Zuiden, opdat eenmaal het Nederlandsch ook voor dat deel van h .et koninkrijk de nationals
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teal zou worden, jets wet den sedert 1795 nog sterker den
vroeger verfranschten Belgen van de hoogere en zelfs van
de middelklasse eon doomn in bet oog bleef. Dat bet voor
de toekomst hot doel was, viol niet to ontkennen maar
voorloopig huldigde de regeering hot tweetalig stelsel en
ontzag zooveel mogelijk de in hot Zuiden diep in hot leven
der ontwikkelde klassen ingedrongen fransche teal, gelijk
zij ook bet Duitsch in de duitsch-sprekende deelen van
Limburg en Luxemburg erkende . Eerst met 1823 werd
na vier jaren van waarschuwing aan de ambtenaren bet
Nederlandsch in gebeel Vlaamsch Belgie tot een.ige officieele
teal verheven in bet belang ook der lagere bevolking, die
er 4 van bet geheele zielental omvatte en hot Fransch
slechts bij uitzondering verstond . De regeering bleef in de
Eerste Kamer hot Fransch uitsluitend, in de Tweede Kamer
en den Raad van State de beide talon toelaten, held met
de waalsche gewesten briefwisseling in hot Fransch, gaf
ook de Staatscourant in beide talon uit, liet bet nieuwe
burgerlijk wetboek in beide talon opstellen, de openbare
akten in de waalsche en duitsche streken in de beide
talon opmaken en eveneens in die talon aldaar recbtspreken
gelijk ook bet lager en middelbaar onderwijs em in die
talon werd gegeven . Maar bij al die concession held toch
de regeering hot einddoel in bet oog : op den duur den
„franschen" geest in bet Zuiden door den nationalen geest
to vervangen en dit vooral door de handbaving van bet
Nederlandsch
de teal van bijna 5 der thans bijna 62
millioen inwoners
als de boofdtaal des lands .
De aanstelling van hollandsche geleerden aan de boogescholen ook van bet Zuiden, naast duitsche liever den
fransche, moest in doze ricbting medewerken : Mahne, Schrant,
Van Breda en Thorbecke to Gent, Holtius to Leuven,
Kinker en Ackersdijk to Luik bielden em den naam der
nederlandscbe geleerdheid hoog, maar verreweg de meeste
boogleeraren waren dear toch Belgen, Vlamingen zoowel als
Walen . Het tweetalig stelsel werd bij bet Hooger Onderwijs in bet Zuiden feitelijk gebuldigd, al worden nog, zooals
overal in Europe, de meeste colleges in bet Latijn gegeven .
o. E . VI 12
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Nieuwe leerstoelen werden opgericht aan ieder der zes universiteiten in nieuwe wetenschappen als staathuishoudkunde,
statistiek, werktuig- en toegepaste scheikunde, bosch- en
mijnbouw ; de observatoria to Leiden en Utrecht werden
door de regeering van nieuwe instrumenten voorzien, een
groot observatorium zou to Brussel verrij zen ; bibliotheken
en laboratoria, kabinetten en wetenschappelijke muses
werden opnieuw georganiseerd en verrijkt door aankoop
en schenking op groote schaal van boeken en handschriften,
van geheele verzamelingen zelfs van bijzondere personen .
Zoo konden de nederlandsche universiteiten zich weldra
weder met die van hot buitenland meten, room dragend op
Wyttenbach en Kemper, Cras en Brugmans, Haus en
Warnkonig, Wage man en Cassel, op Van der Palm in
de theologie, Van Hem e r t en K i n k e r in de kantiaansche
wij sbegeerte, op den platonist Van H e u s d e, den keener
der oostersche letteren H a m a k e r, den plantkundige R e i nw a r d t, den geneeskundige S u e r m a n, en vole anderen . De
wetenschappelijke studio der nederlandsche taal- en letterkunde word door de oprichting van afzonderlijke leerstoelen daarin aan alle hoogescholen krachtig gesteund ;
die der nederlandsche geschiedenis niet alleen door hot
onderwijs daarin en door de verdere ontwikkeling van hot
reeds in Maart 1814 herstelde rijksarchief in Den Haag
onder leiding van den bekwamen H e n d r i k van W y n
als „'s lands archivarius", door de aanstelling van den
ijverigen voortzetter van W a g e n a a
Vaderlandsche
Historie, Martin u s S t u art, tot „'s lands historieschrijver", maar ook door hot voorbereiden eener groote bronnenverzameling voor de algemeene geschiedenis des lands in
verband met de opzettelijke inrichting van de archieven
van provincien, steden, gemeenten en corporation ; eindelijk
in 1827 door de benoeming eener commissie tot uitgave
van de „Scriptores rerum belgicarum", een en seder
blijkbaar in navolging van wat Pert z en de zijnen voor
Duitschland hadden gedaan . Zoo wilde de regeering bevorderen „vaderlandsliefde, burgerdeugd en instandhouding
van hot nationaal karakter", waarbij zij de beoefening der
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rationale g esehiedenis, taal- en letteren als sen der belangrijkste hulpmiddelen erkende . Ook het lager onderwijs werd
ten krachtigste bevorderd, vooral in het in dit opzicht lang
verwaarloosde Zuiden, waar het bij de invoering der hollandsche schoolwet, „de laatste knoop op den band., die
alle onderdanen omslingert", en nog in de eerste jaren
daarna ails zorg noodig had . Tusschen 1815 en 1830 werden
er 1146 staatsscholen g ebouwd, meer dan
van die, welke
in het laatste jaar in Belgie to vinden warm, werden er
honderdenn nieuwe onderwijzers van staatsweg a aangesteld
en stegenn de jaarwedden met het dubbele van het bedrag
in het eerste jaar ; de kweekscholeu to Lier en elders
dienden even als de normaalscholen en andere dergelijke
inrichtingen in de hoofdplaatsen voor de opleiding der
onderwijzers . In 1825 warm er in het koninkrijk
flog wel
ruim 240000 kinderen en voiwassenen van ails onderwijs
verstoken, waarvan ruim 228000 in Belgie, maar dat getal
ram jaarlijks of en men kon ook met die cijfers naar waarheid zeggen, dat nergens in Europa zooveel voor het onderwijs inn al zijn takken werd gedaan .
Ook voor de ontwikkeling der kunst inn de landen van den
leidschen Lucas en de Van E y c k e n, van R e m b r a n d t
en Rubens, van . Van Dij ck en Frans Hals had de regeering oog en bears opengesteld . Teeken-, muziek- en schilderscholeu verrezen in ails v oorname steden ; to Amsterdam
en Antwerpen werden schilderakademies ingericht ; kunstenaars van aanleg werden vanwege de regeering ondersteund
met hun geleg enheid to verschaffen om zich to ontwikkelen door reizen naar Italie, door wedstrijden, door aankoop
banner werden ; muses werdenn in, staat gesteld om banns
kunstschatten en verzamelingen van wetenschap to verrijken
en de Koning zelf zoowel als de Koningin en de voor de
schilderkunst persoonlijk veel gevoelende Prins van Oranje
listen zich in dit opzicht persoonlijk niet on .betuigd. De
jonge mechelsche beeldhouwer L o u i s Roy er, de noordnederlandsche historieschilder Pie n e m ann en zijnn talentvoile zoon, de jonge antwerpsche historieschilder w a pp e r s verhoogden in dit opzicht den roem van bet nieuwe

340
koninkrijk en vooral in het Zuiden met zijn artistiek aangelegde bevolking scheen de toekomst veel to beloven .
Daarentegen bloeide de dichtkunst meer in het Noorden, terwijl in het Zuiden het overmatig gebruik der aangeleerde fransche taal door de ontwikkelden en de onbeholpen half verwilderde vlaamsche, waalsche en duitsche
dialecten voorloopig nog alle letterkundige beweging zoo niet
verhinderde dare toch bemoeilijkte . De groote B i l d e r d ij k,,
in de eerste jaren na het ook door hem met gej uich begroet
herstel der onaf hankelij kheid op het toppunt zijner ontwikkeling, hij, de dichterheld, „die een volledige wereld in
zich omdroeg", toonde zijn meesterschap over den vorm, zijn
diepte, zijn weelderige verbeelding, zijn ruigen spot, zijn
outvankelijk gemoed nog steeds in menige hartstochtelijke
uiting van lyrischen aard, in zijn wijsgeerig dichtstuk „de
Dieren", in zijn meesterlijken „Ondergang der Eerste Wareld",
in zijn „Muffs- en Kikvorschkrijg", in zoo menig satiriek
vers van zijn laatsten tijd ; teleurges teld in zijn verwachtingen van eer en roem en van weten schappelij ken rang,
to hoog en to diep voor zijn yolk, dat hem niet of weinig
las, verontrust door den tijdgeest, plaatste hij zich met
zelfbewuste kracht en met fallen haat tegenover zijn tijd
genooten, slingerde zijn hartstochtelijke banvloeken en
scheldwoorden in dicht en proza tegen alien en alles, tegen
staatsbestuur en wetenschap, kunst en letteren, wijsbegeerteen staatkunde zijner dagen . Hij vestigde zich in 1817 to
Leiden, waar hij als privaat-docent aan de herboren hoogeschool de vaderlandsche geschiedenis op zijn wijs, in scherpe
tegenstelling met zijn tijd en met de nieuwere begrippen,
„juridisch, critisch, diplomatisch in eon geheel nieuwere
trant", vol diepen eerbied voor de groote prinsen van Oranj een minachting voor de tegenstrevende kooplieden-Staten,
voor een klein maar eerbiedig luisterend gehoor ontvouwde ...
Zijne lessen, bepaaldelijk gericht tegen de „diepe onkunde",
en hot „grof ongeoefend verstand" van het „onwetend waanwij s gekj en" Wage n a a r, tegen den geest der „revolutie",
tegen de lauwe, hartstochtlooze vrijzinnigheid en zelfgenoegzaamheid van zijn eigen dagen, wekten weerklank in het

gemoed dier jongeren : Da Costa, Capadose, Willem
en. Dirk van Hogendorp, Groen van Prinsterer,
W a p, J a c o b v a n L e nn a p . Ook als taalkundige trad
hij op tegenover de „bastaardtaal", de „apenspelling" van
ziju persoonlijken vijand S i e g e n b e e k, in verwijderd verband met de denkbeelden van Grim m en H o f f m a n v o n
F a lie r s 1 e b en, met den jongen en voor de nederlandsche
taal van liefde blakenden Zuidnederlander Jan F r a n s
Will e m s ; als letterkundige tegen de scholen van de
overgevoelige F e i t h en. L o o t s, van de al to „vaderlan dsche" H e 1 m e r s en T oil e n s . Hij Boot de fiolen
van ziju machtigen thorn uit over den „slechten en domkoppigen" B o r g e r, over den „j udas" N i c o 1 a a s v a n
K a m p e n, den „verwaten" V a n d e r Pal m, den „in gebeelden" K e m p e r, den „pedanten taalbederver" S i e g en b e e k, het „verdraaid en krom gesiacht" der Kink e r s
en Van Hemerts, jongeren van Kant en Fichte . De
laatste zijner grenzeloos en hopeloos verbitterde levensjaren
bracht de hartstochtelijke grijsaard in Haarlem door, nog
steeds dichtend en toornend, totdat in 1829 zijn ontzagwekkende werkkracht bezwijkt en hijzelf na twee jaren
ziju veelbewogen levee in gewilde eenzaamheid eindigt .
Hij is de groote maar in ziju tijd niet erkende letterkundige figuur van het jonge koninkrijk ; ziju school, waaruit
de als dichters middelmatige Kink e r en W i s e l i u s enn
zijne vrouw Katharina Wilhelmina waren voortg ekomen, levert eindelij k den jongen en vurigen I s a a c
d a C o s t a op, die in 1823 „order Teisterbants banier" de
„Bezwarenn tegen den geest der eeuw" ziju tijdgenooten
in het aangezicht wierp, hartstochtelijk als B i l d e r d ij k
en meester van den vorm, diep gevoelend als deze, in
ziju vurigen „dorst naar dichtkunst" geen „bard van 't
Noord" of „zoon der lauwe westerstranden" maar diep
in het volksbewustzijn dringend, al telt zijne „lier" slechts
„gene maar" . En naast hen staat de begaafde Will e in
d e C l e r c q, de inprovisator, wien ziju onvergelijkelijk
talent meer en meer „middel tot evangelic-verkondiging"
werd. Op zekeren afstand beneden B i l d e r d ij k, D a Costa
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en De Clercq staan David Jacobus van Lennep,
de geleerde zanger van den voortreffelijken „uollandschen
Duinzang" (1820), vol dichterlijk gevoel en vaderlandsche
stemming, en zijn zoon J a c o b, wiens „Nederlandsche legenden" (1828) de romantiek van S c o t t en B y r o n hierheen
overplantten en een nieuwe richting in onze letterenn vertegenwoordigen ; de kernachtige, n.iet zelden gewrongen
en gezochte Staring, de al to zoetvloeiende S p a n d a w,
navolger van den sentimenteelen F e i t h . Maar de volksdichter van den tijd is ongetwijfeld Hen d r i k Toll en s,
onvolprezen „lust en liefde der nederlandsche natie", wiens
werken bij duizendtallen werden verkocht en gelezen en
hem een catsiaansche populariteit verzekerden ; braaf en
gemoedelijk, gevoelig en huiselijk, eenvoudig en burgerlijk-tevreden, uitnemend vertegenwoordiger van den toenmaals heerschenden geest onder de nederlandsche burgerklasse, nuchter en zonder veel verhe#ling bezingend de
vaderlandsche gevoelens en de gebeurtenissen uit den
huiselijken kring, uit het dagelijksch levers, scherp staande
tegenover den titanischen B lid e r d ij k en de zijnen, die

hem, den dichter der „Overwintering op Nova Zembla"
(1819), met Helmers, Van Hall, Loots ,,en soortgelijke" met beschermende kleiuachting behandelden . Met
M e s s c h e r t, den „lieven" dichter van den „Gouden .
Bruiloft" (1825), dat uitgelezen „dichtstuk voor beschaafde
vrouwen", en den beminnelijken B o g a e r s, den zoetvloeienden schrijver van „De togt van ueemskerk naar Gibraltar" (1836), vormt hij de rotterdamsche trite, die naast
den gematigden gem per, n aast den braven L o o t s ,
naast van d e r Palm, den voorzichtigen, zichzelven beheerschenden redenaar en theoloog, den al to keurigen
schrijver van het „Gedenkschrift van Neerlands herstelling"
(1816), en diens leerling B o r g e r, beroemd prediker zijnen
dagen, in het letterkundige vereerder van S chi 11 e r en
G o e t h e, K l o p s t o c k en W i e l a n d, naast den geleerden
naar platters enn alle verheffing in een gemoedelijken
„goedhartigen" stijl onderdrukkenden Siege n b e e k de
noordnederlandsche huiselijke platheid, nuchterheid, mid-
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in de letteren weerspiegelei . De romantiek, met den
j ongen Van L en n e p op bet gebied der poezie, met de
talrijke uit bet Fransch, Engelsch en Duitsch vertaalde
romans op bet einde van deze periode optredend, deed ook
de nederlandsche letteren onder den invloedd komen van
den geest van Byron en Scott, Hugo en Lam artine,
deck en Schiegel, S p i n d l e r en de vertegenwoordigers en vertegenwoordigsters der zich in de heerlijkheden der ,,lijfstraffelijke rechtspleging" vermeiende duitsche
romantiek uit bet begin der eeuw .
Op geestelijk gebied kwam zoo de tegenstelling tusschen Zuid en Noord wederom duidelijk aan den dag,
zeker in bet voordeel van bet laatste, dat een krachtig
geestelijk leven, sedert meer dan twee eeuwen in protestantschen zin, had gekend, terwiji in bet Zuiden in
diezelfde eeuwen alle geestesontwikkeling verdoofd was
onder den machtigen invloed eener geestelijkheid, die
onderwijs en kerkelijk leven bijna onbeperkt had beheerscht en door die heerschappij had gehouden zoo niet
beneden dan toch zeker niet boven bet peil, waarop zij
kort na 1600 stonden. In bet Noorden bloeide bet yolksonderwijs than s meer dan ergens in Europa en konden
wetenschap en letteren zich meten met die van bet buitenland, heerschte een algemeene ontwikkeling zooals bijna
nergens elders ; in bet Zuiden stood een onontwikkelde
inenigte, ecu onvoldoende onderwezen burgerij, trouw in
de vervulling barer kerkelijke plichten, tegenover een verfranschth beschaving, bij zeer velen nit de ontwikkelde kiasse
samengaande met volsiagen ongeloof in voltairiaanschen,
ten deele in bepaald revolutionnairen zin, aangewakkerd
flog onder de heerschappij van bet revolutionnaire en bet
napoleontische Frankrijk. In bet Noorden daarentegen
bijixa geen spoor van dat ongeloof maar in bet gevoig van
de begrippen der l8de eeuw een bier sterker, daar minder
krachtig en nuchter supranaturalistisch rationalisme in
protestantsche kerkvormen, een eenzijdig verstandelijk stre
yen, waarvan de franeker, later leidsche hoogleeraar R e g e n -
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bogen de scherpste, Van der Palm en Borger to
Leiden de meer gematigde, Her i n g a to Utrecht de meest
rechtzinnige vertegenwoordigers mochten heeten . Daartegen
verhief zich echter reeds de ethische C 1 a r i s s e to Leiden en
terwijl bij de algemeene gematigdheid in deze „age of
reason" eene vereeniging van alle protestantsche gezindheden zeker geen hersen schim meer scheen, de predikanten
der verschillende gezindten zelfs in allerlei kerken voor
elkander optraden, kwamen anderen op voor de ernstig
bedreigde heerschappij der dordtsche formulieren en plautten .
B i l d e r d ij k en de zijnen opnieuw tegenover de nieuwe
koninklijke kerkregeling en het heerschend „liberalisme"
de banier der dordtsche rechtzinnigheid, welker „vonkelend
licht" zij „op den kandelaar" wilden plaatsen . Ook toonde
zich bij de communistische sects der waddingsveensche en
zwijndrechtsche „nieuw lichters" omstreeks 1820 een herleving van geestdrijverij en begonnen de eerste sporen zich
to vertoonen van een „reveil", gevolg der reactie tegen de
al to verstandelijke richting van den tijd .
A.lles samengenomen mocht men ook op de letteren,
op het geestelijk leven van het nieuwe koninkrijk wijzen
als een getuigenis van werkelijk nationaal bestaan, ten
minste bij dat deel des yolks, dat de nederlandsche taal de
hare mocht noemen . Kort vbbr 1830 is dan ook de bijna
algemeene indruk van hen, die land en yolk bereisden of
op andere wij ze kennis namen van wat in de vij ftien jaren
van het bestaan des koninkrij ks was tot stand gebracht,
dat in weerwil van alle bezwaren de Konin g aanvankelij k
geslaagd was in zijn pogen om de beide deelen van zijn
rijk meer en meer tot een geheel samen to smelten . Het
koninkrijk der Nederlanden, zich meer en meer losmakend
an den franschen invloed, die in de 18de eeuw het yolksleven van het Noorden had vergiftigd en in het Zuiden
alle nationals zelfstandigheid dreigde to verstikken, scheen
werkelijk voorbestemd to zijn om to worden wat het hoofddoel zij ner oprichtin g was geweest : een uiterlij k en inwen dig
krachtig, staatkundig en zedelijk bolwerk van Europa tegen
Frankrijk's onrust en woeling
een bloeiend rijk, volgens
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de begrippen van den tijd vrijzinnig geregeerd, met merkwaardige levenskracht zich weder opheffend uit hot diepste
verval en levendig herinnerend aan hot bourgondische rijk
van Karel V.
Van die opheffing kwam voor een groot deel de eer
toe aan den worst zelven, bijna algemeen geprezen als een
voorbeeld voor de vorsten van zijn tijd, als een wijs
en praktisch, een talen.tvol regent, die in hot voile besef
van zijn plichten en rechten met zachten dwang en
handige staatsmanskunst de klippen, waarop hot schip van
staat telkens dreigde to stooten, moist to ontzeilen en zijn
vaartuig met waste hand wilt to sturen in de richting der
veilige haven . En wie er, in hot Zuiden vooral, niet tevreden
waren, zij hoopten op den Prins van oranj e, to Brussel
hot middelpunt van vrijer levee, vann idealer zin, eon belofte
voor de toekomst ; al liet de Prins zich thans niet moor
zoo onvoorzichtig uit als in den beginne, hot was gees
geheim, dat hij hot met de staatkunde zijns waders allesbehalve eons was, dat hij zoowel de anti-fransche gezindheid
als de herhaalde schending der grondwet, de straffe maatregelen tegen de pers, de bemoeiingen met de verkiezingen
en de scherpe houding tegenover de roomsche Kerk afkeurde en zich nog altijd to Brussel moor op zijn plaats
gevoelde dan in Den Haag .
Maar hot was or verre van af, dat alle gevaren
waren to boven gekomen . En ook de Koning zelf liet to
midden van bezwaren sours eon oogenblik den mood zakken,
wanhopend aan de mogelijkheid der samensmelting en terugverlangend naar den rustigen toestand met Holland alleen,
dien hij als Souverein Vorst van dat deel zou gekend hebben .

HOE KOMEN WIJ UIT HET
MOERAS?
noox
G. POLVLILT.

(Slot) .
Iv.
Daar inzonderheid voor het militair ambt gezonde,
sterke menschen bepaald noodig zijn, stelle men hooge
eischen aan lichaams-ontwikkeling en lichamelijke vaardig
heid en keure geneeskundig bij zonder streng 1).
Het onderwijs aan de A .cademie en aan den Hoofdcursus, die met de A.cademie vereenigd behoorde to zijn,
worde vooral technisch vak-onderwijs . Men vorme er
practische menschen, tot handelen geschikt, met karakter,
aanpak, durf en ridderlijkheid, maar vooral ook goed op
de hoogte der tijdsomstandigheden en met een juist beeld
van den tijdgeest.
De algemeene ontwikkeling van hem, die eindexamen
hoogere burg erschool of gymnasium heeft gedaan, wordt
voldoende geacht voor den ingenieur, den arts en den
advocaat, zou ze dan niet voldoende zijn voor den off .cier ?
1)

I1 nous faut des soldats solider, rains d'esprit et de corps .
Z o 1 a . Lettre a la Jeunesse.

Waarom bij goed gestelde keurings-eischen dus nog een
toelatings-examen?
Ret voortgezet inilitair onderwijs vinde haar brandpunt
aan een onzer Rijks-universiteiten, waar de traditie van
ons hooger oriderwijs, vrij onderzoek, ook toegepast worde
op het gebied der militaire wetenschap .
Nu een innige samenvlechting van Natie en weermacht
een eisch des tijds is, nu de persoonlijke, eerlang de algeimeene
dienstplicht ook de ontwikkelden in het leger brengt, is
het noodzakelijk, dat, in het belang van een wederkeerig
wel begrijpen, van een innige samenwerking, de intellectueelen der bevolking, waaruit een groot deel der (militaire)
aanvoerders getrokkeu wordt, volgens eenzelfde lijn outwikkeld zijn als de intellectueele beroeps-militairen, i .c. de
officieren . Ook later behoort dat geestelijk verkeer tussehen
de dragers der algemeene en die der militaire wetenschap
to worden in stand gehouden door voor dit doel leerstoelen,
bijvoorbeeld in strategic, krijgsgeschiedenis, oorlogs- en
militair recht aan onze universiteiten op to richten en aan
deze de hoogere of speciale vorming van onze off cieren toe
to vertrouwen .
Met de opleiding der beroeps-onderofficieren moet het
in beginsel denzelfden weg uit . Waar wij onherroepelijk
gaan naar een weermacht met groote lichtingen, doch
korte eerste oefening, kan bij de korpsen van een goede
opleiding van beroeps-onderofficieren op den duur geen
sprake blijven . Men zal daar, meer nog dan flu reeds het
geval is, de handen vol krijgen our, naast de oefening der
inilitie-soldaten, het militie-kader to vormen .
In de toekomst zal het beroeps-trader dus moeten
worden opgeleid buiten den troep.
In ons leger is het tekort aan beproefde onderofficieren
niet kleiner dan dat aan officieren . Dit gebrek was eenige
jaren geleden bij het hoofdwapen zoo groot, dat wij totaal
ongeschikt vrijwilligers-materiaal, sours tegen den zin van
den betrokkene, het distinctief van lager aanvoerder hebben
zien opdringen .
lletgeen de opleidings-inrichtingen tegenwoordig aan
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kader afleveren is in het algemeen to jong en intellectueel
en paedagogisch onvoldoende onderlegd en voorbereid . Pit
euvel wordt, als die jongens-aanvoerders eenmaal bij de
korpsen zijn ingedeeld, nimmer meer voldoende weggenomen 1) . Bovendien is het onmenschkundig en paedagogisch
niet to verdedigen, een groot deel van de eerste militaire
opvoeding, oefening en leiding van onze twintigj arige miliciens toe to vertrouwen aan jongens van sours weinig
boven de zeventien, in zeer veel gevallen van ternauwernood
twintig jaar, met een zeer oppervlakkige ontwikkeling .
En in oorlogstijd de zoo uiterst moeilijke task van
aanvoering van de zooveel oudere lichtingen op die jeugdige schouders to leggen kan onverantwoordelijk worden
geacht . De militaire opvoeding
noem het recrutendrillen, zoo ge wilt
en de militaire aanvoering zijn geen
jong-maatjes werk . Exam ens, getuigschriften en gouden
chevrons kunnen in dit gebrek niet voorzien .
In Nederland is ook het aantal opleidings-inrichtingen
voor het kader to groot en loopt het systeem van opleidin g
daarbij to veel uiteen. Voor ons miniatuur leger beschikken wij over niet minder dan vijf opleidingen voor kader
het Instructie-batal j on to Kampen, de Instructie-compagnie to Schoonhoven, de Instructie-batterij to Arnhem, de
oploiding voor Genie-kader en die voor Cavalerie-kader.
Men kan op die wij ze geen voldoend eenvormigen grondslag leggen. De kosten worden onnoodig hoog en to veel
personeel, vooral officieren, wordt er door aan de korpsen
onttrokken, terwijl toch het gebrek aan goed vrijwillig
kader onrustbarend blijft 2).
A .ls men nagaat hoe het is voorgekomen, dat een
piaatsing als officier bij de Instructie-compagnie to Schoonhoven als voor straf geschiedde, en daar sours luitenants
ingedeeld zijn op hun verzoek, our pecunieele redenen, sours
1) Door mij in 1903 meer uitvoerig behandeld in „Ons Kazerneleger als opvoedings- en gezondheids-Instituut" (Haarlem . D e E r v e n
F . Bohn) .
2) Bij het wapen der Infanterie ontbraken op 1 Maart j .l. 2 sergeanten-fourier, 125 sergeants, 76 korporaals-fourier
en 456 korporaals .
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tegen hun zin, maar zonder dat in een der beide gevallen
een bepaalde geschiktheid voor een dergelijke uiterst belangrijke en moeilijke opvoedkundige werkkring aanwezig
was, krijgt men niet de overtuiging, dat het gewicht van
de opvoeding van liet kader, die rug gegraat van een weermacht, joist beoordeeld wordt .
De oproeping lezende, die van wege de Instructie-compagnie op geregelde tijden in de dagbladen verschijnt,
vraagt men zich af, welke paedagogische beginselen aan
die kader-school der artillerie ten grondslag liggen . Daar
toch staat, dat jongelieden van vijftiers tot negentien jaar
ten alien tijde bij die Instructie-compagnie in dienst kunnen
treden ter opleiding tot korporaal . Bier worden dus kin- .
deren (vijftien jaar) en jongelingen (achttien jaar) over ~~n
kam geschoren . Zij kunnen naast elkaar op de schoolbanken komen to zitten, om hetzelfde onderwijs to ontvangen . In de eerste plaats is het verschil in ontwikkeling op leeftij den van 15-19 jaar to groot, om welk
onderwijs ook aldus tot zijn recht to doers komen . In de
tweede plaats moet het nadeelig zijn voor den gang van
het onderwijs, zoo men daartoe ten alien tijde kan worden
toegelaten . In de derde plaats is het to veroordeelen 15jarige kinderen voor goed aan het gezin to onttrekken .
Waar voor de onderof cieren van alle wapens het bezit
van zekere zelfde kundigheden en eigenschappen noodzakelij k
is, waar in den oorlog een innig samenwerken, een goed
begrijpen der wapensoorten onderling eisch is, komt daardoor reeds het onpraktische van zooveel inrichtingen op-,
eigen houtj e en de jeugdige leeftijd van toelating daartoe
op den voorgrond . Er wordt daardoor 66k in de lagere
rangers een afscheiding tusschen de wapens gekweekt, die
niet bevorderlijk kan zijn voor die noodzakelijke samenwerking in oorlogstijd.
Maar ais het mogelijk is de opleiding der of cieren
van alle wapens to vereenigen aan de Koninklijke Militaire
Academie, dan bestaat die mogelijkheid zeker in niet mindere
mate voor de onderof cieren . Dus in de toekomst ~6n
cen trale onderoff .ciers-school voor alle wapens, b .v . gevestigd
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in de gebouwen van de op to heffen Kadettenschool to
A.lkmaar of van hat Instructie-batalj on to Dampen .
Nu de grondslagen van die opleiding zelve .
In verband met de eischen der moderne aanvoering en
de beschikking over militie-kader kan de grand van korporaal worden afgeschaft . Hoe minder rangen en graden,
hoe beter 1) . De korporaal is onder de bestaande omstandigheden larva geworden : kader-nood enn examen-broeilng
brengen haar to vroeg tot ontpoppen als onrijp-sergeantje,
in den oorlog van negatieve waarde .
In de eerste plants hebben wij, zoowel op grond van
de moderne techniek en tactiek, als vanwege den omgang
met de militie, ontwikkelde, beschaafde onderofficieren noodig,
mannen van karakter, die in elk opzicht de kinderschoenen
ontwassen zijn . De militaire onderwijzer bij uitnemendheid,
de onderofficier, mag in algemeene ontwikkeling niet achter
staan bij den onderwijzer der lagere school .
Voor hat verkrijgen van die ontwikkeling verwijzen
wij alweer naar on s Middelbaar Onderwij s ; in dit geval
naar de hoogere burgerschool met driej arig en cursus . Daze

geeft voor dit doel den meest geschikten grand van algemeene ontwikkeling. Men zou dan hat eindexamen der
hoogere burgerschool met driej arigen cursus verplichtend
kunnen stellen voor de toelating tot de centrale onderofficiers-school .
Ook hat onderwijs aan die school zou zich hoofdzakelijk kunnen beperken tot paedagogie, vakonderwijs,
lichamelijke en karakter-vorming . Een zeer strange keuring
zou aan een plaatsing zonder admissie-examen vooraf moeten
gaan . Maar die plaatsing zou non geen bindende kracht
tot militairen dienst in zich behooren to sluiten, om hat
streven van sommige ouders, die, om spoedig van hun bengels of to zijn, hen een wervings-contract laten teekenen,

1) Waarom kan de Marine hat doen zonder majoors en de Landmacht niet ? Dat groot aantal rangen en graden is principieel geen deugd
en van dit standpunt moat de invoering kort geleden van de amphibieachtige korporaals-fourier worden afgekeurd : hat getal aanvoerders-metde-pen is bovendien in ons lager reeds weelderig groot .
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niet in de hand to werken en een gelegenheid openn to
houden om dog enen, van wien gedurende den cursus een
mindere geschiktheid voor hot militair yak blijkt, een
andere toekomst to laten kiezen .
Elke leerling zou verder eon acte gymnastiek moeten
behalen en meester worden op alle wapens .
Eerst aan hot einde van den cursus zou, nadat de
adspirant-onderoff.cier van militaire zijde, wat zijn karakter,
lichamelijke gesteldheid en theoretische kennis betreft,
geschikt g eoordeeld was voor den graad van onderofficier,
een aanstelling als zoodanig moeten volgen, gepaard met
een vrijwillige dienstverbintenis voor een zeker aantal jaren.
Stelt men den gemiddelden leeftijd voor toelating tot
de hoogere burg erschool 3-j arigen cursus op dertien jaar,
dan zouden de jongste onderofficieren in hot leger gemiddeld twintig jaar zijn, wat as eon minimum beschouwd
moot worden, in verband met den leeftijd der militie, die
voor eerste oefening onder de wapenen is . De cursus aan
de onderoff.ciers-school zal ook daarom een vierjarige
moeten zijn, waarvan de opleiding voor alle wapens de
eerste twee jaren gelijk is . De laatste twee jaar wordt
zij gesplitst in verband met hot wapen of dienstvak, dat
gekozen zal worden, rekening houdend met h.et aantal beschikbare plaatsen .
Op doze wijze zou tevens eon einde kunnen gemaakt
worden aan de, in eon moderne weermacht niet langer to
verdedigen, geestelijke en geldelijke bevoorrechting van hot
eene wapen boven hot andere .
Wij moeten niet, of hot vroeger ook hot geval is geweest, maar tegenwoordig is dat spreken over zoogenaamde
wetenschappelijke wapens, met hot oog op den modornen
oorlog eon onding .
Gelijke plichten, rechten, bevordering en salarieering
voor alle wapens, is eon eisch des tijds .
Do vereeniging in een porsoon van troepen-aanvoerder
en militair technicus is verder in beginsel niet langer
houdbaar . Daarvoor worden en aan den militairen aanvoerder en aan den militairen technicus to veel uiteen-

352
loopende en to hooge eischen gesteld . .den splitsing van
deze functien is een der voorname zaken, die bij een hervorming van ons militair onderwij s in het oog zullen moeten
gehouden worden, zoowel wat de officieren als wat de
onderofficieren betreft . Voor het noodzakelijk ambt van
militair ingenieur en technicus zal, hoe eer hoe beter, gebruik moeten worden gemaakt van de inrichtingen daarvoor
to Delft en dus de opleiding voor troepen-aanvoerder, het
wapen der pionniers inbegrepen, hiervan ontlast worden .
Het ligt voor de hand, dat met deze hervormde onderoff.ciers-opleiding een hoogere salarieering of invoering van
het capitulanten-stelsel gepaard zal moeten gaan . A,.ls men
echter rekening houdt met het kleiner aantal beroepsaanvoerders, dat ons toekomst-leger vraagt, zal die uitgave
niet boven onze krachten stijgen, daar de kosten zullen
dalen naarmate door uitbreiding van het militie-kader, het
beroeps-kader kan in gekrompen worden 1) .
V.
.A.ls tweeden eisch, waaraan voldaan moet worden voor
de demping van het militair moeras, noemden wij een
hervorming van den dienstplicht, die tevens een vereenvoudiging moet zijn .
Wanneer wij het tweede gedeelte van ons opstel daaraan wijden, zullen wij den lezer niet vervelen met een
uitgewerkt stelsel of een ontwerp-organisatie, maar trachten
in het kort de algemeene grondslagen aan to geven, waarop,
1) Tot voorbereiding van het capitulanten-stelsel is door den
Minister van Oorlog een commissie ingesteld, die blijkens haar samenstelling, hoop geeft op samenwerking van alle departementen betreffende
deze zoo gewichtige quaestie.
Men heeft zijn vrees uitgedrukt dat het stelsel een vermilitairiseeren
van het yolk zou ten gevolge hebben. Ala dit „vermilitairiseeren" een
breidelen van het tuchteloos individualisme in Nederland zou beteekenen,
moet het invoeren van het stelsel integendeel seer worden toegejuicht .
Overigens kan een dergelijke uitdrukking niet heel ernstig worden genomen . Ze is van gelijke waarde als de vrees in sommige militaire kringen,
dat vooroefeningen en reservekader het leger zouden „verburgerlijken".

natuur-historisch en grondwettig, een dergelijke, in beginsel
eenvoudige, organisatie gegrondvest moet zijn .
rA.l s uitgangspunt van de beschouwingen daarover,
moet het doel van een weermacht als noodzakelijk onderdeel van de g emeenschap flog eens in herinnering worden
gebracht .
Dit doel is, rekening houdende met een klein land
als Nederland
1°. Verdediging tegen een buitenlandschen vijand .
2°. Verzekering van de inwendige rust en orde . Deze
eisch houdt verband met den eerste, want slapte bij het
optreden tegen inwendige rustverstoringen kan een reden
tot vreemde inmenging worden .
3°. Beveiliging tege~ een overval of een, zij het dan
ook slechts tijdelijke, bezetting van eenig strategisch punt
op ons grondgebied .
4°. Handhaving der neutraliteit .
De vraag ligt flu voor de hand of wat Nederland betreft,
bij dragelijke kosten
aan die eischen, voldaan
kan worden door eenn militaire organisatie .
W at buiten de militaire weermacht daarvoor noodig
is, welke krachten enn elementen de samenleving moet ontwikkelen en besehikbaar stellen om in algemeenen zin
weerbaar to zijn, is weder een .zaak van algemeene opvoeding,
en moet dus aan die der militaire opvoeding zoowel als aan
die der militaire organisatie, voorafgaan . Wij behandelden
dit onderwerp reeds en verwij zen hiervoor naar onze
vroegere uitvoerige besehouwingen 1).
Om aan den eisch onder 1° genoemd to voldoen, moeten
alle beschikbare, aanwezige krachten geoefend en georganiseerd zijn en vooral snel vereenigd kunnen worden .
Naast gehalte en oefening is een zoo groot mogelijk
aantal strij ders, van weinig uiteenloopen de qualiteit, noodzakelijk ~) . Ben e~nvormige weermacht dus met een zoo
1) Sociale en Militaire vaardigheid . Vragen des Tijds . April 1902 .
Weerbaarheid, Maatschappelijk en Militair . Haarlem. D e E r yen F . B o h n .
2) Van uiteenloopende qualiteit zijn bijv . : militie en landweer. De
qualiteit ran een gemobiliseerde weermacht is bij een gegeven leger23
o. E, V1 12
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gering aantal dienstplichtige jaren en zoo weinig lichtingen
als in verband met de minimum legersterkte mogelijk is .
Dit voert onherroepelijk tot algemeenen, persooniijken
dienstplicht, slechts onder vrijstelling dergenen, die op
moreele of physieke gronden daartoe ongeschikt zijn .
Van een wettelijk vastgesteld maximum of minimum
map daarbij peen sprake zijn . Dit petal wordt slechts
bepaald door het aantal weerbare manners der bevolking .
Aan de uitgebreide en samengestelde berekeningen omtrent
de sterkte van ons leper, omtrent het aantal dagen voor
eerste oefening noodzakelijk, kan op dien grond weinig
waarde worden gehecht . A1 dat gereken is een overblijfsel
van den heerschenden stelselzucht der achttiende eeuw op
dit gebied . Er is maar een logisch uitgangspunt wat de
sterkte betreft en dat is het aantal weerbare, mannelijke
inwoners van het land . Het einddoel van den oorlog is
vernietiging van de vijaudelijke strijdkrachten . Het natuurlijke en eerst aangewezen middel daartoe is overmacht . Let
aantal der levende strijdkrachten is, andere eigenschappen
buiten beschouwing gelaten, voor die overmacht een der
eerste grondslagen . Dit schijnt zoo klaar als de dap . Maar
voor het erkennen van deze eenvoudige, natuurlijke waarheid zijn, hoe wonderlijk het klinken mope, buitengewone
gebeurtenissen noodig . Een voorbeeld daarvan gaan wij in
Pruisen zoeken . In 1806 meende de regeering van dit land
op grond van militaire berekeningen, niettegenstaande de
waarschuwende, ja alarm eerende oorlog en, die de Fransche
Republiek en N a pole o n gevoerd hadden, nog met ongeveer 100 .000 beroepssoldaten to kunnen volstaan om over
het zijn of niet zijn der monarchic van 'r e d e r i k d e n.
G r o o t e n to beslissen . Reeds het volgend jaar, na Jena
en .A.uerstadt, waar al het diepzinnig gereken een jammerlijke misrekening bleek to zijn geweest, toont men to hebben
ingezien, dat alle krachten der bevolking in geval van
oorlog moeten kunnen wordenn ingezet . In dien geest ping

sterkte evenredig met de grootte der jaarlijksche lichting en omgekeerd
evenredig met het aantal dier lichtingen .

de arme Pruisisehe Natie zich, zij het ook inn het geheim,
voorbereiden, en in 1813 ja, gedurende de geheele negentiende eeuw, blijkt het met welken uitslag.
De eischen, die men aan een militair weerbaar man
to stellen heeft, zijn niet zoo eenvoudig en vallen niet
binnen zoo ruime grenzen als veelal wordt aangenomen .
4m inn de moderne beteekenis van het woord militair
weerbaar to zijn, moet men in de eerste plaats over vrij
hoog e physieke en moreele eigenschappen beschikken ; ieder,
die daaraan niet voldoet, client als onbruikbaar to worden
uitgesloten .
Wie voor de militaire verdediging in aaumerking
komen, moeten dus zijn de beste krachten der samenleving,
in zoo groot mogelijk aantal, na een selectie, die allerminst
zich mag bepalen tot een geneeskundig onderzoek .
vat betreft den leeftijd kunnen, uitzonderingen daar
gelaten, de jaren van het twintigste tot het dertigste
levehsjaar daarvoor het meest geschikt worden geacht, ook
op maatschappelijke gronden .
,411e Nederianders daartoe in staat
zegt de grond'wet
zijn tot medewerking verplicht ." De mate van het
in staat zijn, alsmede de uitgestrektheid der verplichting
daartoe, worden, behalve door de moreele en physieke
eigenschappen, bepaald door de intellectueele en finantieele
krachten vann het individu . Die verplichting is recht en
allerminst omgekeerd evenredig met de intellectueele ontwikkeling en den materieelen welstand, zooals dat door
de plaatsvervanging publiek en door de ruiling van nummers en de vrij willigheid tot kadervorming verkapt wordt
g ehuldig d . En plaatsvervanging en ruiling van nummer
zijn in wezen wettig gesanctionneerde tegen -natuurlij ke
ongrondwettigheden .
Stelt men nu het jaarlijksch aantal ingeschrevenen
voor de militie in Nederland op 50 .000, clan zou, ook in
het geval, dat 25 % werd afgekeurd, vrijgesteld of uitge-sloten., eenn leger van 4'75 .000 man van een en eerste qualiteit bij oorlogsgevaar beschikbaar zijn, terwijl van de ni.e t
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ingelijfde 125 .000 een voldoend aantal zou overblijveu voor
hulpdiensten aehter hot leger 1) .
Het eerste verblij f onder de wapenen zou zich uitsluitend tot militaire oefening moeten bepalen, alle ballast
over boord moeten werpen en, buitengewone omstandigheden uitgezonderd, gemiddeld zes maanden moeten duren 2) .
Dit gemiddeld slaat op den diensttijd bij verschillende
wapens . Bij voorbeeld voor de infanterie vij f maanden,
voor de bereden wapens twaalf. Het zijn echter slechts
cijfers om de gedachte to bepalen ; absolute waarde kan
daaraan niet worden toeg ekend . De bestaande kazerne
opleiding met haar blijvend gedeelte, haar kaderopleiding,
onvoldoende oefeningsterreinen, haar wachten, baantjes en
corveeen, en in den laatsten tijd -- onvoldoende opvoede nde
elementen versehaft, betreffende dien duur, Been betrouwbare gegevens . Als er nu mannen zijn, die waarschuwen
voor een verkorting van den eersten oefentijd, alleen opp
grond van de resultaten door onze tegenwoordige kazerneopleiding bereikt, dan nemen zij die kazerne-opleiding
1) Tot hot stellen, op peil en in orde houden der inundation
zal men over een groot aantal bewakings-detachementen van arbeiders
moeten kunnen beschikken, eveneens voor opruimingen en verder voor
grondarbeid bij tijdelijke werken. Men zie daarover hot inundeeren en in
staat van verdediging brengen der Utrec htsehe waterlinie in 1629 tot
keering van Montecuculli.
2) Hierbij wordt invoering van voorbereidende oefening ale bestaand
aangenomen . Zij is niet verplicht ; wie echter aan de eischen aan hot
einde van de cursussen daarbij gesteld, zonder daarvoor geldige redenen,
niet voldoet, wordt zooveel langer voor eerste oefening onder de wapenen
gehouden ale noodig is om aan genoemde eischen alsnog to voldoen .
Overigens behooren die vooroefeningen in twee categorieen to worden gesplitst . Een ale voorbereidende kader-school, een ale voorbereiding voor
den gewonen dienstplichtige . Zij bestaan voor beide categorieen nit gymnastiek, echieten en -- voor zooveel noodig met betrekking tot de bereden
wapens - uit paardrijden . Due escercitie of theorie alleen voor deel
nemers aan de voorbereidende kaderschool in verband met de theoretiache eischen aan den graad van onderofficier bij de verschillende wapens
to stellen.
Het verdient overweging overeenkomstige eischen voor dienstplichtigen bij de zeemacht samen to atellen en ock tot vooroefening voor den
Marine-zeedienst over to gaan .
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onwillekeurig als goed aan . Dit is hun groote dwalin g .
Het eenige betrouwbare uitgangspunt voor het bepalen
van den duur der eerste oefening is het gemiddeld peil
van zedelijke en lichamelijke ontwikkeling der jongelingschap bij het bereiken van den dienstplichtigen leeftijd .
Uitgaande van de altruists sche stelling : het beschikbaar stellen van zijn beste krachten tot instandhouding
van zijn hoogste goed, kan men niet achten, dat bijv, een
eerste oefentijd van zes maanden op alien denzelfden druk
legt of voor seder gelijke waarde heeft als offer op het
altaar des vaderlands . Fvenmin heeft die tijd voor alien
dezelfde beteekenis als oefenschool . her moet onderseheid
gemaakt worden tusschen den eenvoudigen daglooner en
den zoon van welgestelde ouders, tusschen arm en rijk,
zoowel wat betreft stoffelijke bezittingen als intell ectueele
ontwikkeling, tusschen physiek krachtigen en zwakken .
Ter beoordeeling van den graad van opoffering, van
de mate van individueel nadeel door eersten oefeningstijd
veroorzaakt, dient een maatstaf to worden ontworpen, in
wezen aan de grondslagen der belastingheffing niet
ongelij k .
Naif om overtuigd to wezen van dienstplicht en to
weifelen betreffende trader-plicht .
Zij, die, wat hun karakter en ontwikkeling of hun
oeconomische positie betreft, het hoogst staan, dienen voor
kadervorming to worden aangewezen, of voor dat wapen
to worden bestemd, waar de eerste oefeningstijd het langst
is. Mocht bijv . voor den dienst bij de bereden wapens
langer eerste oefeningstijd noodig zijn (wat niet twijfelachtig
is) dan behooren de zoons der welgestelden voor een indeeling bij die wapens in de eerste plaats in aanmerking to
komen . Aan de opkomst voor eerste oefening dient dus
een onderzoek naar het hierboven vermelde vooraf to zijn
gegaan . Maar de toestanden in de Nederlandsche weermacht moeten dan zoodanig worden, dat het dragen van
de chevrons niet slechts een bewijs is voor hierarchieke
meerderheid, maar vooral ook voor meerderheid als mensch .
Het Nederlandsche yolk moet bij het zien van die miliciens-
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meerderen kunnen zeggen : Kijk, dat zijn de besten onder
het jouge Nederland, de meerdere lasten, die het landsbelang
hun oplegt, zijn ons daarvoor een waarborg en strekken
hun tot eer .
Deze is de, op historische, natuurlijke en maatschappelijke gronden, eenig juiste toepassing van het begrip
militaire dienstplicht . Elk ander stelsel is egoistisch en
onlogisch, gaat niet uit van het altruistisch beginsel, dat
aan elke samenleving en elke gemeenschap ten grondslag
moet liggen : het individualisme ondergeschikt maken aan
het wederkeerig dienstbetoon. Een militair stelsel, dat
aan deze eischen niet voldoet werkt de individueele zelfzucht en de standen-afscheiding in de hand, terwijl de
militaire dienst, juist toegepast, integendeel het nationaal
gemeenschapsgevoel ontwikkelen en het standenversehil
wegnemen zal . Onder de ruige soldaten-jas komt reeds nil
een der socialistisehe idealen tot werkelijkheid ; de milicienmillionair is er reeds gelij k aan den milicien-arbeider .
Maar het schoonste ideaal zal eerst bereikt worden, indien
de volksvertegenwoordiging door, naast afschaf ng der
loting, het beginsel van kader-plicht wettelijk to huldigen,
een geweldigen slag toebrengt aan het individualistische
duiveltj a van den Nederlandsehen volks-geest .
Het yolk gaat onder het bestaande stelsel spreken van
militaire lasten zonder eenige n otie to hebben van militaire
plichten . Een dergelijk stelsel voert derhalve op den duur
tot degeneratie, zoowel van zichzelve als van de gemeenschap, waartoe het behoort, inplaats van een regeneratiemiddel to zijn en men gaat spreken van malaise .
Slechts bij een inrichting der krijgsmacht volgens
bovenstaande beginselen, wordt n aar behooren en naar
vermogen voldaan aan de, door ons onder 1 genoemde
eisch : militaire verdediging van eigen huffs en haard tegen
een buitenlandsehen vijand .
Ook is een dergelijk leger in staat Nederland's neutraliteit to handhaven en tegen een overval to waken en voldoet
dus aan de onder 3 en 4 door ons gen oemde voorwaarden .
Tevens kan het in beginsel geschikt geacht worden om een
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tijdelijke bezetting
in vredestijd
van eenig belang
rijk strategisch punt op ons grondgebied onmogelijk to
maken .
In ons vlugschrift : „Eene Overvalling van Nederland",
hebben wij uiteen g ezet in welke opzichten ons militair
stelsel aan het laatste deel van dezen eisch niet voldoet .
wij zullen daarom over deze belangrijke zaak niet op
nieuw in bijzonderheden afdalen, dock als slot een en
antler bespreken, betreffende het optreden der militaire
macht bij inwendige rustverstoring en .
VI .
Afgescheiden van de vraag of ernstige beroeringen
niet to voorkomen zijn en ook in de toekomst voorkomen
zullen worden in de eerste plaats door een open oog to
hebben voor misstanden, door een behoorlijke enn vrijwillige
tegemoetkomin g van hooger hand, door wettelijke bepalingen
aan werkelijke grieven waarheen de Regeering op lofwaardige wijze haar streven richt
en in de tweede plaats
door een krachtige hooding van het gezag, door reeds
onmi.ddellijk beslist maar in niet minder mate voorkomend
op to treden, vragen wij ons af, of de moderne weermacht
het meest geschikte werktuig is, om in dit geval in eerste
linie gereed to worden gehouden .
De ondervinding van schrijver dezes bij het palingoproer to Amsterdam, de bootwerkers-staking to Rotterdam en de groote spoorweg-staking in 1903 leerde hem,
dat apes, naast kalmte, aankomt op een voorkomen van de
eerste teekenen van verzet, maar tevens, dat daarvoor bijzondere vakkennis, en een bij zondere tactiek vereischt
worden, die
laat ons haar politie-tactiek noemen
absoluut van de militaire tactiek verschilt . Deze laatste
eischt reeds dadelijk het vernietigen van 's vijands kracht
door laden van geweld, men moet in den militairen oorlog
slaan, de eerste drie-guldens-klap trachten to geven, en hoe
harder men slaat, vooral in het begin, hoe grooter de kans
op succes . .A.n.ders bij binnenlan dsche woeling en . her moet
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worden . Tactvol zoowel als tactisch optreden is noodzakelijk, uet is echter een tactiek van voorkomen, die
bij een politie-korps thuis hoort en zeker een afzonderlijke
opleiding vraag t 1).
Men heeft onze weermacht terecht lof toegezwaaid voor
haar optreden bij de groote spoorwegstaking. Dat optreden
heeft velen vertrouwen gegeven in ons leger, ook in geval
van oorlog .
Om echter verkeerde gevolgtrekkingen, die men nit
dit beleidvol optreden in bovengenoemd geval gemaakt
heeft, uit de wereld to helpen, moeten wij bij deze quaestie
een oog enblik stilstaan .
Als middel tot waardemeting van een weermacht voor
haar oorlogstaak, komt het optreden bij inwendige rustverstoringen, zooals wij ze in de laatste jaren gekend
hebben, niet in aanmerking . De weinig georganiseerde,
ongewapende massy is, niettegenstaande haar overmacht in
getalsterkte, voor een, op moderne wijze geoefende en gewapende, legerafdeeling, zelfs van minder dan middelmatige
qualiteit, gees. „portuur" . Men late zich du.s niet verleiden
nit dat optreden en de behaalde resultaten gevolgtrekkingen
to maker betreffende de militaire waarde van een weermacht .
Van des to grooter belang is echter de order vinding
bij die staking opg edaan betreffende den geest onzer ofcieren, ondero# cieren en dien stplichtigen . De aanvankelij ke
ongerustheid omtrent de houding der opgeroepen lichtingen
kon spoedig door de feiten worden gel og en straft . Zelfs bij
het 7e Regiment Infanterie, waarvan de miliciens voor een
niet Bering deel of komstig zijn nit Amsterdam „met zijn
woelige elementen," is die geest bij dergelij ke geleg enheden
steeds uitstekend gebleken.
De niet tot de beste gerekende, Amsterdamsche
batalj ons gaven daarvan bij de groote staking der
bootwerkers to Rotterdam in 1900 het eerste bewijs .
1)

In de oude tactiek-boeken werd ze ook afzonderlijk behandeld.

3G1 Onverwachts, zonder waarschuwing zelfs aan autoriteiten, kwam op een mooien zomer-Zondag middag hot
telegram . Twee-en-een-half uur later marcheerde een bataljon geheel uitgerust uaar den trein met compleet of ciersen ouderofficierskader en met hot volledig aantal noodig
geoordeelde manschappen, terwijl velen vrijwillig naar de
kazerne gesneld en als reserve aan getreden, overcompleet
konden achterblijven . Let wel, dit geschiedde op een
fraaien Zondagmiddag, terwijl dus voor dienst nagenoeg
nieman d behoefde thuis to blij ven, in hot g arnizoen Amsterdam, hetwelk de faam heeft, dat er slap gediend wordt, dat
men er veel „uitloopt", en Zondags alien nagenoeg met
permissie vertrekken .
ook to Rotterdam bleef de geest bij den troop, niettegenstaande de eentonige, hoogst vermoeiende wacht- en
patrouille-diensten en de drukkende hitte, uitstekend .
Bij de jongste spoorwegstaking zijn door onze troepenofficieren, dank zij hun zelfstandig, beslist en toch gematigd
optreden, zonder een enkele aan schrij vin g, nota of order,
de beste resultaten bij een minimum van bloedvergieten
verkregen en hebben zij de tucht in de kazernes onder
moeilijke omstandigheden weten to handhaven .
Bracht

men

gedurende

die laug

gerekte dagen van

spanning een bezoek in de met allerlei elementen overvulde en daardoor flu en dan kwalijk riekende kazernes en
tijdelijke verblijven, waar de kribben twee hoog op elkaar
stonden, men word zeker niet getroffen door een „geest
vann malaise", door gemopper of gebrek aan dienstijver 1).
Allen, van den meest conservatieven beroepsmilitair tot den
sociaal-democratischen milicien, deden opgewekt hun plicht,
werkten eendrachtig samen, gaven blijkenn van evenveel
goeden wil als van militaire tucht . De milicien, die tot
1) De officieren woonden in de kazerne, eliepen op soldaten-bedden,
aten uit de menage der onderofficieren . I)e paedagogische waarde van
dit samenieven moot niet goring worden geacht, wat ook bij manoeuvres
blijkt . De beginselen betreffende doze quaestie eenmaal door den admiraal
van K i u s b e r g e n op de vloot toegepast blijken nog heden ten dage
ook bij de landmacht van voile waarde .
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nu toe zelfs op wacht gees kan petroleum had mogen
hales of er moest een korporaal mede, tong er flu alleen
op uit met geladen geweer en werd zelf begeleider van
niet-stakers tot in de meest vunze achterbuurten van
Amsterdam en deed dit merkwaardig leuk en goed . Maar
men had ook wat anders to does das het eeuwigdurend
„oefenen" en „theorie houden", dat zoo dikwijls bezighouden is . Er was eindelijk eens een glimp van practische
toepassing, van werkelijkheid . Pat gevoel tot iets nut to
zijn, niet larger als onmondig of overbodig beschouwd to
worden, werkte meer opvoedend das maanden excerceeren
en alle spoor van malaise was eensklaps verdwenen . Pit
verschijnsel is een vingerwijzing voor het stelsel van oefening der dienstplichtigen en beroeps-militairen in de toekomst .
Slechts bij degenen, die niet dagelijks order de manschappen verkeerden, of in sterke mate wares aangetast
door „socialisten-vrees", kon omtrent dies geest twijfel
blijven bestaan . Order die categoric names verhalen omtrent het zinger van socialisten-liederen in de kazerne
afmetingen aan, die leidden tot commissies van onderzoek
en dergelij ke .
Het verdient integendeel nadrukkelijk vermelding, dat
de gelegenheid zich herhaaldelijk voordeed om de socialistische manschappen, die natuurlijk bij de officieren der
compagnie bekend zijn, op den proef to stellen, hun optreden waar to semen, en dit geschiedde met den besten
uitslag.
Wij, die onze miliciens uit een meer das twintigjarigen
omgang kennen, zijn, wat Nederland aangaat, niet zoo
bevreesd voor het spookbeeld van militairen, die zullen
dienst-weigeren of op hun offffcieren schieten . De opgewekte
plichtsvervulling, de goede geest allerwege in die dagen
van spanning, welk verschijnsel zich bijvoorbeeld ook voordoet bij groote manoeuvres, geven ors de overtuiging, dat,
mits goed aangevoerd, opgevoed en geoefend volgens de
eischen van den modernen oorlog en vertrouwd met de
eigenaardigheden der Nederlandsche terreinen, de Neder-
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landsche weermacht de meest optimistische verwachtingen
niet zal beschamen . Maar deze afwisselingen van den eentonigen, sours kleinzieligen, dagelijkschen dienst zijn tevens
zoovele bewij zen geweest voor de juistheid van ons beweren,
betreffende de grondoorzaak der militaire malaise, door ons
in het eerste deel van dit opstel besproken.
Ads slot van onze beschouwingen over dit punt, blijft
echter de vraag to beantwoorden of het wenschelijk en noodzakelijk is bij de geringste quaestie de hulp der militaire
macht in to roepen ; of dit middel, met het oog op de
miliciens, die nit hun werk gehaald worden en die het
I ijk dan voeden, kleeden en onder dak brengen moet, de
oeconomische en sociale gevolgen der onlusten niet verzwaart .
wenschelijk is het middel zeker niet en evenmin
natuurlijk . Doel en wezen toch der weermacht is versterking der gemeenschap . Die gemeenschap kan slechts
groeien door eendrachtige samenwerking van alle inwendige
bestanddeelen . Nu zijn binnenlandsche beroeringen to beschouwen als een begin van oplossen der gemeenschap .
In plants van samen to werken staan twee of meer der
samenstellende deelen op leven en dood tegenover elkaar .
In het bijzonder waar het gnat tegen het gezag van den
Staat, wordt dan de weermacht tijdelijk gedwongen mede
to werken aan de oplossing van een der helften der gemeenschap, al is het herstellen der eenheid het doel .
En dit . is in heginsel onvoorwaardelijk of to keuren,
want aan welke zijde ook het recht is, steeds zal bij de
hedendaagsche wijze van legervorming aldus een deel der
bevolking tegen het andere gesteld worden, zonder dat met
bloed- of geestverwantschap rekening kan gehouden worden .
ook kan de noodzakelijkheid niet geacht worden aanwezig to zijn, mits slechts gezorgd wordt voor de beschikki.n g over een militair georg aniseerd, onder militaire tucht
staand mobiel politie-korps .
wij raken her eenn quaestie, die de laatste jaren
meermalen ter sprake is gebracht .
Tengevolge van de organisatie en het ontwikkeld

--- 364
krachtsgevoel der arbeidende klasse, zijn telkens incidenten
voorgekomen, die het noodzakelijk maakten het gezag door
den krachtigeu arm to steunen .
Deze omstandigheid flu was het, die met hetgeen
noodig wordt geoordeeld voor een afdoende grens- en kustbewaking, een verkorting van den eersten oefeningstijd in
het algemeen en een afschaffng van het zoogenaamd
blijvend gedeelte in het bij zonder, in den weg stood . Waar
echter het onder de wapens houden van dat blijvend gedeelte, van een militair-opvoedkundig standpunt, niets voor
heeft, waar het de personeele en geldelijke fasten van den
dienstplicht niet onbelangrijk verzwaart terwiji de ontwikkeling van het krijgswezen, ook tengevolge van het
zeldzamer worden van den oorlog en de wij ze waarop en
noodzakelijk
de middelen waardoor deze gevoerd wordt
naar beperking van den eersten oefentijd onder de wapenen
leidt, schijnt het plicht ernstig to overwegen, of die bezwaren tegen dat afschaffen van het blijvend gedeelte niet
kunnen opgeheven worden .
Dat blijvend gedeelte zou geheel overbodig worden,

wanneer men onmiddellijk zou kunnen beschikken over eenn
zekere macht bij plotseling opkomend binnen- of buitenlandsch gevaar, zij het aanvan .kelijk slechts ter directe
ondersteuning der politi.e of ter bewaking van enkele belangrijke strategische punters .
.A.an dezen eisch wordt reeds gedeeltelijk voldaan door
de organisatie der Landweer, die daarvoor terecht in het
bezit van wapens en uitrusting wordt gelaten . Voor een
richtige toepassing is echter het houden van ~~ndaagsche
mobilisatie-oefenin gen districts-gewij ze niet minder noodzakelijk, in het bijzonder aan de grenzen .
Tegen binnenlandsche onlusten is overigens de vervanging van dit blijvend gedeelte door een mobiel politiekorps het aangewezen middel .
Het mag verwondering wekken, dat daaraan niet eerder
de aandacht geschonken is, als men nag aat, dat in Nederland een dergelijk militair politie-korps bestaat en reeds
van zijn oprichting of goede diensten heeft bewezen .

Wij doelen her op het Korps Koninklijke Marechaussee .
Wij stellen on.s daarom voor bij de volgende beschouwingen over het in Nederland noodzakelij k geworden
mobiel politiekorps, onze Mar&chauss€le als uitgangspunt
to nemen en na to gaan welke hervormingen dit korps
zou moeten ondergaan om het voor ons doel dienstbaar
to m aken .
VII .
Bij Besluit van den Souverein .en Vorst van den 26sten
October 1814 N°. 498 werd de instelling der Koninklijke
Marechaussee in het levers geroepen .
Tilt den aanhef van dit besluit, luidende : „Nous, Guillaume etc. voulant etablir un corps de Marechaussee daps
les Provinces de la Belgique a l'effet de concourir an maintien des lois, d'assurer la tranquillite publique et de veiller d
la surete des habitans" etc . etc ., blijkt, dat de bestemming

der Marechaussee in de eerste pleats is, om dienst to doers
ten nutte van de geheele gemeenschap en geenszins hoofdzakelijk van de militaire autoriteit of van hot leger .
De diensteu, die zij in vredestijd bij het leger heeft
to verrichten, makers Ben zeer goring deel van hear task uit .
En zelfs in tijden van oorlog wordt op grond van de
afdeelin gen van artikel 11 van hot Req l er2ent op de Po litie,
de Discipline en den Dienst der Koninkli ke Marechaussee slechts
Ben gedeelte wan hot Korps voor den eigenlijken dienst bij:
hot leger bestemd . Ingevolge artikel 63 toch „zal hot in
oorlogstijd dotachementen afgeven, bestemd om de orde en
discipline in de kampementen en kantonnementen to bewaren." De sterkte on samenstelling dier detachementen
zal echter zoodanig zijn, dat „de inwendige dienst van het
Rijk altijd vorzekerd blijve ." Hot Reglement wil dus, dat
zelfs in oorlogstijd de teak der Marechaussee bij de inwendigo Politie des Rijks v&Sr den dienst in hot leger
blij ft gaan .
Doze bepaling is in hot levers geroepen door manners,
die den oorlogstoestand door langdurige ondervinding keno
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den. Zij stammer uit tijden, dat de samenstelling der legers,
hoofdzakelijk beroepssoldaten, strenger tuchtmiddelen en
meer toezicht n oodig maakten dan tegenwoordig bij de
militie-legers noodzakelijk is. Die samenstellers hadden
gezien, dat een georganiseerd politietoezicht tot handhaving
van het publiek gezag binnen het grondgebied van den
Staat in oorlogstijd zeker in niet minder mate noodig is,
dan in vredestijd. Voldoende aanwijzing derhalve om die
bepaling in begin sel to handhaven .
De verhouding tot de Departementen van Justitie en
van Oorlog is omschreven in A .rtikel S van bedoeld reglement : „Het Korps Marechaussee valt, wat het materieel en
de discipline betreft, order de attributer van het Departement van Oorlog, dock behoort order de attributer van
onzen Commissaris-Generaal van Justitie voor alles wat
op het bewaren der openbare rust en op de uitoefen .ing
der algemeene en rechterlijke policie betrekking heeft ."
Dit hybridisch karakter is in dit geval geen bezwaar .
Een opvatting, die ook door Frankrijk, waar de Marechaussee, ondanks haar groote sterkte, een „elite-korps" is, wordt
ingenomen en welke bij de jongste herziening der bepalingen, betreffende cut korps, gehandhaafd is. Artikel 4 van het
Decreet van 20 Mei 1903 luidt toch : „En raison de la
nature de son service, la gendarmerie, tout en etant soul
les ordres du Ministre de la Guerre, est place daps les
attributions des Ministres : de 1'Interieur, de la Justice, de
la Marine et des Colonies ." In het „woelige" Frankrijk
wordt dus op grond der ervaring het staan order vijf
Departementen zelfs geen bezwaar geacht .
Wil men het echter bepaald order een departement
brengen, dann is het de vraag, welk daarvoor in de eerste
plaats in aanmerking zou komen . Een nieuw departement,
dat van Politie, dan wel Justitie of Oorlog.
Rekening houdende met de verschillende begrippen,
die in .Tustitie en Politie liggen opgesloten en met de
geschiedenis van het ontstaan en de historische ontwikkeling dier beide machten zou, zoo men het noodzakelijk mocbt oordeelen aan het Korps zijn hybridisch

karakter to ontnemen, het oprichten van een afzonderlijk
departement van Politie zeker de voorkeur verdienen . Daaronder zou dan, met voorloopig behoud der gemeente-politie,
het geheel gereorganiseerde rijkspolitie-toezicht kunnen
komen, wellicht met inbegrip der commiezen en ambtenaren
met de nakoming der rijks-wetten belast . Waar echter van
de tot standkoming van een afzonderlijk politie-departement, hoewel zeer wenschelijk, vooreerst wel geen sprake
zal zijn, komt onder de tegenwoordige omstandigheden
Justitie het eerst in aanmerking . Het korps toch onder
oorlog to brengen, zou gelijk staan met er vroeg of laat
een bijzonder snort cavalerie van to waken, wat afkeuring
zou verdienen, daar de uiteenloopende eischen aan politiekorpsen en militaire ruiterij to stellen, niet wel to vereenigen zijn . Cavalerie zou alleen reeds op dien grond
nimmer goede politie kunnen worden .
Er zijn meermalen stemmen opgegaan het militair
karakter aan het korps to ontnemen . Pit zou gelijk staan
met zijn desorg anisatie, ook als politie-korps . Een goed
politie-korps toch, geroepen tot handhaving van gezag, tucht
en wetten, tot bescherming van personen en eigendommen,
client noodzakelijk zelf onder strenge tucht to staan .
Bij de inrichting van alle groote politie-korpsen in
het buitenland wordt het militair karakter gehandhaafd .
ook her to lande, zoowel bij de politie der groote gemeenten., als bij de rijksveldwacht, vindt men dit beginsel op
min of meer sprekende wij ze erkend en toegepast . Deze
korpsen worden in Nederland algemeen militair uitgedost,
officiers-onderscheidingsteekenen van zee- en landmacht
genieten een bij zondere voorkeur ; militaire benamingen en
gebruiken zijn in twang en zelfs hebben vele iets van een
reglement van krijgstucht en van een militaire organisatie .
Edoch, het uiterlijk is er wet, dock dikwijls ontbreekt het
wezen der militaire tucht om de eenvoudige reden, dat de
tuchtmiddelen niet militair zijn en die, welke daarvoor
veelal in de plaats moeten komen, als schorsing en inhouden
op het tractement, immoreel zijn met betrekking tot het
gezin van den gestrafte .
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De noodzakelijkheid van militaire organisatie en militaire tucht zal eerst recht blij ken, indien een politie-korps,
vereenigd tot detachementen van min of meer aanzienlijke
sterkte, met snelheid most optreden bij ernstige rustverstoringen . Wil het korps daarbij voldoenden waarborg
geven zijn task naar behooren to zullen kunnen vervullen,
dan behoort zijn optreden als macht ook verzekerd to zijn .
Het most clan, zoo noodig over dezelfde middelen kunnen
beschikken, die een militaire afdeeling daarbij ten dienste
staan . Er most zekerheid zijn, dat het als overwinnaar
uit elken strijd tegen het wettig gezag zal to voorschijn
komen .
Naast een bijzondere opleiding enn grondige geoefendheid in alles, waaraan in den meest ruimen zin een goed
politie-korps behoort to voldoen, is dus militaire geoefendheid, het han.teeren van vuur- en blanks wapens, vereenigd
optreden, het op de hoogte zijn van verkennings- enn
patrouille-diensten, noodzakelijk .
Het militair karakter van het korps most dus onder
alle omstandigheden gehandhaafd blij yen .
Nu in de toekomst de invoering van een volksleger
met korte eerste oefening volgens de brondslagen van
den algemeenenn persoonlijken dienstplicht zeker is, kan
de beschikking over een militair georganiseerd en onder
militaire tucht en vakkundige aanvoering staand politiekorps niet worden gemist . De oprichting daarvan most
zelfs aan die hervorming van den dienstplicht voorafgaan .
Zouden, wat oefening en organisatie betreft, voor de
door ons beoogde toekomstige task van het Korps Mar-chaussee, Been groote wijzigingen noodig worden geacht,
anders is het wat de sterkte en vredes-legering (dislocatie)
aangaat. Het Korps zou zeker moeten worden uitgebreid 1) . Deze uitbreiding is reeds gewettigd, ja nood1) De sterkte der Nederlandsche Marechaussee is : 18 officieren en
843 onderofficieren en minderen .
In Belgie was in 1904 de sterkte van dat Korps : 71 officieren en
3154 minderen .
De Fransche Gendarmerie is sterk (1905)
: 739 off.cieren, 27.786

369 -Mzakelijk geworden door de socials wetten, die in de laatste
jaren tot stand gekomen zijn en die door andere gevolgd
zullen worden. De uitvoering daarvan maakt meer politietoezicht over het geheele land zeer wenschelijk . De versterking van het korps zou due daaraan tevens dienstbaar
kunnen worden gemaakt, en de andere noodzakelijke uitbreidin g van de Rij ksveldwacht en de commiezen voorkomen . Door Rijksveldwacht en Marechaussee geleidelijk
to vereenigen zou men in de toekomst tot een eenvormige
Rijks-politie komen, wat een groot voordeel most worden
geacht .
Hoe en van welken aard zou de positie van het hoofd
van een zoodanig korps behooren to zijn ?
Deze zou in wezen bijv . overeen kunnen komen met
die van Directeur-Generaal der Posterijen . Onder den
Minister van Justitie zou, in een afzonderlijke afdeeling,
het algemeen gezag der Marechaussee in zijn hand moeten
ru sten .
Een hoofdofficier der Mar~chauss~e zou, op grond van
den aard der betrekking, het meest geschikt geacht
kunnen worden. voor hoofd van dat Korps . Hem zou een
staf toe gevoegd moeten worden van een of meer rechtsgeleerden, een officier van den Generalen Staf en een der
Marechauss~e . Om het thane bij de Mar~chaussee slechts
ale uitzondering bestaand groot euvel van bureaucratische
centralisatie to vermijden, zou de tegenwoordige bestaande verhouding van het bestuur tot de divisies, districten, brigades en hun commandanten gehandhaafd moeten
worden .
Waar nu reeds een Depot voor de Marechauss~e wenschelijk is to achten, zou die wenschelijkheid bij uitbreiding
noodzakelijkheid worden . Dit Depot zou gelegen moeten
zijn in het centrum des lands aan een der groote spoorlijnen,
dock niet in een der groote steden . Het zou de kern moeten
vormen, die detachementen van voldoende sterkte beschikbaar zou hebben om ten allen tijde het verleenen van
minderen en, naast de Europeesehe gendarmes in Afrika werkzaam, nog
175 inlanders voor Algiers en Tunis .
O . E. VI 12
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onmiddellijke hulp to verzekeren, escortes to geven enn de
brigades
waar noodig -- tijdelijk to versterken . Dit zou
dan kunnen geschieden zonder, zooals thans het geval is,
andere daarvoor to moeten verzwakken. Behalve als kern met
een georganiseerde bereden afdeeling en een to voet, zou
het depot moeten dienen voor aanneming, opleiding en
oefening van het personeel, alsmede voor bijzondere africhting der paarden. Makke, gereden paarden nit den troep
van ongeveer negen jaar, die geen voldoende snelheid meer
hebben of voor den velddienst niet meer geschikt zijn,
zijn uitstekend to gebruiken voor de diensten der bereden
Mar~chaussee .
Verder verdient het ernstig overwegin g, het aanvallend en verdedigend vermogenn van het Korps to vergrooten
door het Depot uit to breiden met een of meer Machine-.
Geweer-afdeelingen op automobielen . Wij leggen er den
nadruk op, dat
volgens ons
deze automobielen
uitsluitend zouden moeten dienen om die afdeelingen zoo
noodig met groote snelheid to kunnen verplaatsen, onafhankelijk

van de spoorwegen.

Zij

zouden derhalve

in-

gericht moeten worden tot snel vervoer der pom-poms,
bun bedienin g en de noodige muniti e en dus geen pantsering behoeven . Met bet oog, bijvoorbeeld, op stakingen
is onafhankelijkheid van de gewone openbare vervoermiddelen noodzakelijk en dan zijn machine-geweer-afdeelingen
op automobielen to verkiezen boven die op paarden .
Zeker zouden de kosten van een dergelijke uitbreiding,
vrij belangrijk zijn . Maar op de credit-zijde zou, wat de
militaire rekening betreft, de besparing komen door bet afschaffen van bet blijvend gedeelte, de handgelden en pensioenkosten van de vrijwilligers vooral der bereden wapens,
de sluiting gedurende een deel des jaars van bet meerendeel der kazernes en een definitieve sluiting en teruggave
van een ander deel deter gebouwen aan de departementen,
waarvan vele of komstig z ijn, n .l . de g emeentebesturen 1) .

1) Omstreeks het jaar 1860 zijn versc}iillende kazernes, aan de
gemeenten behoorende, door het Rijk overgenomen ; omgekeerd werden

371 -Tevens zou men de zekerheid hebben niet voor dergelijke
extra-posters to worden gesteld als bijvoorbeeld voortvloeiden uit de gedeeltelijke mobilisatie van het leger bij gelegenheid der groote staking .
Men verlieze niet uit het oog, dat bij het gebruik van
voor dezen dienst bijzonder geoefende Marechaussee minder
manschappen noodig zijn, dan het aantal troepen, dat flu
bij rustverstoringen moet optreden . De ondervinding leert,
dat enkele Marechaussees in den regel voldoende zijn om
groote volksoploopen zonder gevecht uit een to krijgen of
in een bepaalde streek kleine diefstallen en strooperijen
to doers ophouden . Aardig e staaltj es zijn daarover aan to
voeren uit de geschiedenis van het Korps Marechaussee
o.a, bij de oprichting van de brigades in Zeeuwsch ulaanderen en Friesland, bij de opstootj es tengevolge der drinkwater-quaestie to Kampen, bij de groote spoorwegstaking
e. d . Daarvoor is echter een tactiek noodig, die slechts
door stelselmatige en aanhoudende oefening op dit gebied
to verkrijgen is, maar teven .s geheele onafhankelijkheid van
alle plaatselijke invloeden.
net gehalte van het personeel moet dus aan hooge
eischen voldoen, wat moreel, beschaving en intellect aangaat, net aannemen van nieuw personeel moet met groote
zorg geschieden en de salarieering zoodanig geregeld
worden, dat men die hooge eischen stellen kan en die
onafhankelijkheid van elken plaatselij ken invloed ook verzekerd is .
Wij hebben hier niet over de bijzondere opleiding gesproken, die voor de officieren van dit wapen noodzakelijk
is. Dat is een quaestie vann later zorg. Maar het moet
een ieder, die eenigermate bekend is met hetgeen van den
off.cier der Mar~chaussee gevraagd wordt, duidelijk zijn,
dat daarvoor iets anders noodig is, dan de gewone officiersopleidin g, al wordt deze ook gevolgd door een detacheering
bij de cavalerie, zooals tegenwoordig regel is . Een afzondie gebouw en, niet meer voor militair gebruik noodig, aan de gemeenten
teruggegeven .
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minder noodzakelijk dan voor de officieren der verschillende
wapens en dienstvakken van bet leger .
De in het vooruitzicht gestelde herziening van bet
militair onderwijs, de stemming in de weermacht en over
de weermacht hebben aanleiding gegeven tot bovenstaande
beschouwingen.
Nog eens moest met nadruk in herinnering worden
gebracht, waaraan wij lijden, wat de grondoorzaak is der
militaire malaise, hoe bet mogelijk is kunnen worden, dat .
zelfs reeksen vann kundige militairen gedurende lange jaren
niet in staat zijn geweest bet militair vraagstuk voor
Nederland op to lossen .
Ret nauw en innig verband tusschen de opvoeding
der militaire deskundigen en de militaire malaise kan niet
worden ontkend . Maar bet heeft lang moeten duren eer
bet erkend werd !
„Wie de school heeft, heeft de toekomst" is een maatschappelijke wet, die ook voor bet leger van kracht is .
Daarom moet een herziening van ons militair onderwijs de
eerste beslissende stag zijn om eindelijk tot oplossing van
dat vraagstuk to geraken .
Van het grootste gewicb t is flu de richting, waarin
die hervorming van dat onderwijs zal geschieden . Zal men
inzien, dat het een historische noodzakelijkheid is, de
Nederlandsche weermacht zooveel mogelijk terug to voeren
in de samenleving ? Ook wat de vorming der aanstaande
officieren betreft ? Zal men daarom in de eerste plaats
maatregelen nemen om de militaire opvoeding to doen aansluiten bij de algemeene ? Zal de Nederlandsche, militaire
wetenschap aanraking, voorlichting en samenwerking zoeken
in de eerste plaats bij en met de algemeene wetenschap in
ons land ? Of zal men op eigen houtj e blij ven voorthaspelen en, over eon militair weerloos Nederland been, naar
bet buitenland blij ven turen ?
Met nadruk roept hot leger, in navolging van een

373 -Franschen Minister van Oorlog, tot de Natie : „Geef ons
mannen en wij zullen er soldaten van maken !" Deze eisch
verdient toejuiching, ook het algemeen onderwijs in Nederland moet hervormd worden . Doch het is een dwaling to
meenen dat een hervorming der weermacht daarop zou
moeten wachten . Laat het leger in dit opzicht het voorbeeld geven, de hand in eigen boezem steken en in de
eerste plaats met behulp van het militair onderwijs van
zijn adspirant-aanvoerders mannen maken in de beteekenis,
die de Fransche Minister van Oorlog er aan gehecht heeft .
Of moet het Nederlandsche leger altijd navolgen ?
Hervorming zoowel als aaneenschakeling van algemeene en militaire opvoeding zijn noodig 1) ; maar vooral
ook dient to worden nagegaan, of niet tevens zoowel voor
de algemeene als voor de militaire opvoeding „het tijdstip
is gekomen voor een uitschakeling, wat sommige leervakken
betreft" 2) . Want het is niet het minst aan de gevolgen
van de overschatting van het intellectualisme, dat wij ook
in het leger lijden . „Ce qui noes tue, ce qui nous maigrit,
c'est que nous devenons savants," zeggen wij Z o 1 a na.
Is het leger dan alleen oorzaak der „malaise" ? Allerminst . Dat het Nederlandsche yolk eens erkenn a het bestaan
van de groote natuurwet, volgens welke n~emand weerloos
is in den bestaanstrijd, alleen omdat hij klein is . Dat het
zijne militaire verdediging dus ter hand nerve, niet als last,
of voor zijn fatsoen, of als grapje, dock als dune plicht .
Maar dat de weermacht, hoewel onbewust, niet langer een
ideaal van weerloosheid huldige, door passief-mopperend
neer to zitten, reeds bijna een halve eeuw lang, bij het
bestaande, niettegenstaande zij de militaire verdediging in
het moeras weet .
Zekere lauwheid moet door de Natie, zekere zelfgenoegzaamheid door het leger worden afgeschud ! Twee ondeugden,
1) Door schrijver dews uitvoerig behandeld in „Militaire Opvoeding
en de Moderne Oorlog". De Gids, Augustus 1904 .
2) R . P. J . T u t e i n N o l then i us . Schoolproblemen. De Gids,
Februari 1906 .
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die beide beletten in eigen boezem to schouwen en tot de
overtuiging to komen, „dat ieder, die er naar zoeken wil in
zich zelf de kracht, zij het ook een gering deel van die
kracht, vindt om zich to verzetten tegen een toestand, die
hem mishaagt en dat men, zoekende naar de oorzaken van
dien toestand, vindt, dat ze geheel of vc or een deel in
ons zelf liggen ."
Mei 1906.

HET RECHT VAN BESTAAN VOOR EEN
M1DDELBARE TECHN1SCHE SCHOOL
DOOR

W. J .

. VAN DE WIJNPERSSE .

I.
De tweede helft der negentiende eeuw heeft zich vooral
gekenmerkt door een uitgebreide ontwikkeling van de kennis
der bewerking van de stoffelijke materie . Dank zij de ontwikkeling van spoorwegen en stoomschepen, die de snelle
verplaatsing van personen en taken mogelijk makers is een
verkeer tusschen de industrieelen onderling en een railing
van hunne producten ontstaan, die een geweldig contrast
vormen met de toestanden in het begin der vorige eeuw .
Omgekeerd heeft de ontwikkeling der kennis toegepast op
de bewerking der materie teruggewerkt op de bevordering
van de znivere theoretische wetenschap, in zooverre als
deze laatste de beschikking verkreeg over meer volkomen
werktuigen tot onderzoek. Zoo heeft de wisselwerking tusschen de toegepaste kennis en het wetenschappelijke onderzoek zegenend gewerkt op de vermeerdering der intellectueele
en stoffelijke goederen . Een steeds grooter aautal personen
vindt zijn werkkring in de wereld van de toegepaste kennis,
terwijl ook het zuiver wetenschappelijk onderzoek meer en
meer dienstig wordt gemaakt aan het stoffelijke nut, dat
de samenleving kan trekked door van de verkregen resultaten gebruik to makers, ter verhooging van de stoffelijke
welvaart . In dezen gedachtengang is het vanzelf sprekend,
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dat aan de ontwikkeling der techniek de zorg der regeering
is gewijd, en dat deze in hare task om to werken voor het
stoffelijk welzijn der gemeenschap met wijs beleid alles in
het werk stelt om de techniek to ontwikkelen .
Welsprekend zijn in dit opzicht de cijfers die de jaarlijksche uitgaven ten behoeve van bet tecbnisch onderwij s
vertegenwoordigen . De kosten voor het hooger technisch
onderwijs zijn van 142 mule in 1886 geklommen tot 230
mille in 1896 en 760 mule in 1906 ; die van het lagere
technisch onderwijs (ambachts-, industrie- en teekenscholen)
van 30 tot 112 en 501 mille ; die van het middelbaar
technisch onderwijs van 24 mule in 1896 tot 31 mule in
1906 . Wel blijkt uit deze cijfers de verhoogde belangstelling
van de wetgevende macbt in dit gewichtige instituut voor
de volksontwikkeling.
Bij eenigszins aandachtige beschouwing van deze cijfers
springt echter een vreemd verschij nsel in het 00g. Het
bedrag van 760 mule dat aan de Technische Hoogeschool
wordt ten koste gelegd, is bestemd tot vormin g van ingenieurs en hoofden van grootere nij verheidsinstellingen ; het
bedrag van 501 mule heeft ten doel de opleiding der arbeiders
to bevorderen . Hoe komt het dan dat voor de ontwikkeling
van de tusschen deze beide categorieen staande klasse der
opzichters, werkmeesters en hoofden van kleine nijverheidsinstellingen bijna niets 1) wordt ten koste gelegd ?
Schrijver stelt zich voor aan to toonen dat er hier
werkelijk „something rotten" is in onze maatschappelijke
toestanden en dat niet alleen het belang van eene vrij
talrijke klasse van burgers maar ook bet belang van den
staat wordt geschaad door het Bemis van eene instelling
tot vorming van opzichters, architecten, werkmeesters en
hoofden van kleine nijverheidsinstellingen .
Meermalen wordt bet denkbeeld voorgestaau dat een
ambachtsman begaafd met middelmatigen aanleg door eigen

1) Het bedrag van f 310©0 bestaat uit eene subsidie aan de Nederlandsahe School voor nijverheid en handel to EnschedO, groot f 19000 en eene
subsidie aan de Kweekschool voor Machinisten to Amsterdam, groot f 12000 .
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behulp van de kennis opgedaan op de lagere school en de
ambachtschool. Zulks is in geenen deele hot geval . Een
opzichter is
of juister, behoort to zijn
een intellectueel ontwikkeld man, weliswaar nauwkeurig bekend met
alles wet des werkmans is, maar toch met zoo ver reiken den blik, dot hij hot verband voelt en test tusschen alle
onderdeelen van hot bouwwerk ; zelfs moot zijn kunde
zich niet alleen tot de stoffelijke materie uitstrekken, maar
zal hij in vole gevallen ook administratief ontwikkeld
moeten zijn opdat hot verloop van hot work geleidelijk zij,
opdat er goon botsing met ander gezag ontsta en alle
wrijving, vertraging en bolemmering vermeden worde . Dat
dit laatste werkelijk vole melon de task der opzichters is ,
men den.ke slechts aan de pleats die de opzichters van den
waterstaat in de samenleviug innemen, aan de opzichters
der spoorwegmaatschappijen en de fortificatie-opzichters,
die in vole gevallen zelfstandige betrekkin gen bekleeden
en aan wie groote belangen worden toevertrouwd .
Toch zijn hot niet in de eerste pleats doze categorieen
van personen, voor wie men meent met good recht de oprichting van een middelbare technische school to moeten
bepleiten ; -- want de betrekkingen waarvoor moor den
practische bekwaamheid gevorderd wordt, worden door die
personen eerst op rijperen leeftijd bekleed . Van veel moor
nut, van hoogere noodzakelijkheid wordt geacht eene gelegenheid tot vorming voor de bouwkundigen, werktuigkundi.gen en hoofden van kleine nij verheidsinrichtingen.
Wat aann doze personen ontbreekt, wreekt zich onmiddellijk
op de maatschappelijke welvaart . Dit moge nader onder
de oogen worden gezien .
Bekend is hoe de constructieve kennis der z .g. bouwkundigen to kort sehiet,
zelfs in die mate dot meermalen stemmen opgaan om hot uitoefenen der bouwkunde
niet longer vrij to laten maar evenals hot uitoefenen der
geneeskunde to binder aan wettelijke eischen van bekwaamheid . Heeft zich in de onderste lager eon klasse van eig en-

378 -bouwers ontwikkeld nit de eenvoudige handwerkslieden, -menschen zonder begrip van smack en kracht, in den blinde
tastend om to voldoen can de eischen van econonue en
schoonheidszin, het publiek opschrikkend door invallende
huizen en ergerend door wanstaltige gevels, -- can de
andere zijde wordt vaak in de hoogste kiassen de studie
der constructie verwaarloosd ten koste van het decoratieve .
Groote bouwwerken, die tonnes gouds kosten, worden uitgevoerd onder rechtstreeksch toezicht van zuiver autodidactisch ontwikkelde opzichters onder leiding van aesthetics. Is het wonder, dat gegronde klachten over de uitvoering niet zeldzaam zijn ? W enscht men de oorzaak van
de noodlottige verschijnselen na to gaan, -- men zoeke
die in de samenwerking van twee groepen van con structeurs,
waarvan de eene is zonder voldoende opleiding, en de andere
uitslnitend zijn talenten besteedt in ontwikkeling van kunstzin . De kennis van het harmonisch verband tusschen kracht
en schoonheid, tusschen constructie en decoratie zooals
dat spreekt bij de gothieke monumenten zoowel nit het
geheel als nit de onderdeelen, ontbreekt bij onze hedendaagsche bouwmeesters vele males en toch is dit de eerste
eisch waaraan een werkelijk bekwaam architect moet voldoen .
Onmiddellijk hieraan sluit de vraag of niet to Delft de
hierbedoelde kundigheden kunnen worden verkregen . Deze
vraag behoort stellig ontkennend to worden beantwoord .
De ontwikkeling van de redenen, waarop deze meening is
gegrond, moge hierna eenigszins uitvoerig volgen, teneinde
in deze zaak, die den grondslag vormt van de door vele
technici gevoelde
, maar door het groote publiek niet
begrepen noodzakelijkheid van eene middelbare technische
school, eenig meer licht to verspreiden .
Voor de uitvoering van bouwwerken is practische kennis
een onafwijsbare eisch . Drieerlei zijn de kundigheden die
de constructeur moet bezitten : door zijn wiskundige ontwikkelin g en kennis van den weerstand der materialen
moet hij de juiste afmetingen der onderdeelen kunnen bepalen teneinde noch to zwak noch to kostbaar to constru-
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eeren ; voorts moot hij de juiste samenstelling der grondstoffeu weten aan to geven en to beoordeelen, opdat de in
elk bouwwerk plaatsgrijpende chemische werkingen de
duurzaamheid zoo min mogelijk benadeelen en in geen
geval in gevaar brengen en eindelijk moot hij in verband
met de bestemming van hot gebouw de beste indeeling
weten to ontwerpen .
Op welke wijze is hot mogelijk deze kennis to verkrijgen P
5lechts in geringe mate nit boeken, in hoofdzaak door
zien en opmerken ; wat de kennis der materialen betreft
door zelf hot gereedschap ter hand to nemen ; voornamelijk
door langduri.g en omg ang met en overdenking van de ver
schijnselen die de bouwwerken in wording en ook na de
voltooiing opleveren,
want de verschijnselen die zich
bij de bouwstoffen in hen groote verscheidenheid en verschillende wijzen van toepassing voordoen, zijn legio . De
practices kept een groot getal van deze verschijnselen
door langdurig e ervarin g, maar hem ontbreekt bijna doorloopend de theoretische kennis om door combinatie van
waarnemingen de oorzaken to doorgronden . Practische
kennis alleen is derhalve niet voldoende, want op zeker
oogenblik houdt de bevreemding op en draagt de waarneming
niet meer bij tot verdere ontwikkeling van den constructeur .
Wie echter zou meer en dat aan eenige onderwij sinrichting een leerling zou kunnen worden toegerust met
eenigszins mime kennis van de veelvuldige verschijnselen,
heeft van hot wezen der zaak geen begrip . Aan eene onderwijsinrichting kan men niet verder gaan dan de hulpwetenschap to verstrekken, die in voorkomende gevallen den weg
tot verklaring moot effenen . Hoe moor de docent zelf in de
praktijk is geweest, hoe beter zijn onderricht zal zijn, maar
verder dan voorbereiding voor de praktijk kan hot onderwij s niet gaan .
Voor ieder mensch bestaat eon periode der leerjaren
waarin de opleiding geld kost, en goon geld wordt verdiend . Die tijd wordt to Delft doorgebracht in nagenoeg
uitsluitend schoolsche studio . Het vermogen der menschelijke hersenen is beperkt ;
wie tot 23 24 jarigen leef-
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groot deel het vermogen om het groote boek der praktijk
to begrijpen, --- dat boek vol belangwekkende waarheden,
voor wie het vermag to lezen, want dat boek is geschreven
in een taal die jong moet worden geleerd omdat zij eenvoud in aspiraties vergt, welke bij gediplomeerden niet
meer wordt aangetroffen . Vanzelf zijn er uitzonderingen ;
dat zijn zij die over zooveel aanleg beschikken, dat zij ook
in het bezit van het ingenieursdiploma zich niet ontzien,
het gereedschap ter hand to nemen en de een voudigste
diensten eenigen tijd to verrichten, maar dezen zijn schaarsch ;
meestal trouwens ontbreekt de geleg enheid .
Het ligt niet in mijne bedoeling over de Delftsche opleiding in het algemeen een oordeel uit to spreken ; voor
de theoretische vorming van de elite onzer ingenieurs en
groot-industrieelen heeft die instelling het grootste nut .
Als centraal instituut van voorlichting nopens technische
vraagstukken zou in nog wijder kringen voordeel daarvan
kunnen worden getrokken . Alleen daarop vermeen ik de
aandacht to moeten vestigen, dat die inrichting niet berekend is voor het groote gros der architecten, bouwkundigen
en industrieelen .
En toch wijzen de feiten er op, dat de publieke meening
in de laatste jaren wel in dien waan v erkeert . Hoe anders
to verklaren dat het getal ingeschrevenen, dat twintig
jaren geleden (1886) no ; slechts even 300 bedroeg reeds
sedert enkele jaren meer dan 1000 bedraagt ? Wanneer
voor al de gediplomeerden in
wat zeer waarschijnlijk is
de maatschappij geen passende plaatsen beschikbaar zijn,
ontstaat een intellectueel proletariaat en vele personen die
bij behoorlijke opleiding een kracht van het land zouden
hebben kunnen uitmaken, ontaarden in teleurgestelde, ontevreden elementen .
Voor het staatsbelang zijn echter gewichtiger redenen
aanwezig om de opleiding van de personen, bestemd voor
de betrekkingen van opzichter, werkmeester, klein-industrieel
enz. ter hand to nemen. Het is de maatschappelijke wel-

---- 381
vaart, die lijdt bij het verwaarloozen van het middelbaar
technisch onderwijs .
Om de industrie in hare voortbrenging van stoffelijke
goederen zoo hoog mogelijk to ontwikkelen, zoodat het
eigen land af~etgebied wordt voor zooveel mogelijk uitsluitend eigen producten en de uitvoer naar het buitenland
worde bevorderd
, om in de behoeften der gemeenschap
aan gebouwen en kunstwerken to voorzien op de meest
doeltreffende en minst kostbare wij ze en ook daarbij op
beperking van vreemde huip en export van werkkrachten
daartoe is noodig, dat van
naar elders bedacht to zijn,
staatswege de hand worde gereikt aan eerie klasse van personen, die blij kens de in den aanhef vermelde cijfers, daarop
aan dezulke, die in de techniek
aanspraak wag waken ;
geplaatst zijn tusschen de arbeiders en hen die de hoogste
diegene, die het harmonisch verband
leiding uitoefenen,
tusschen het handwerk en den arbeid van het intellect
moeten leveren . Zooals de toestanden flu zijn, komt veel
aanleg net tot ontwikkeling, omdat de kennis, die daartoe
noodig is, niet bereikbaar is ; menige begaafdheid verdort
en verkwijnt bij geniis aan een passende omgeving ; het
gevoel van kracht, in plaats van tot ontwikkeling to komen,
ontaardt in malaise of in zelfgenoegzaamheid en de gemeenschap lij dt indirect door dat de enkele leden net tot
vollen wasdomm komen .
voor de ontwikkeling van een tak van nijverheid is .
het noodig, dat bekwame personenn zich daaraan met hart
en ziel wijden ; maar hoe is zulks mogelijk wanneer de
klasse der opzichters onkundig is van hetgeen elders nieuw
in hun yak wordt gewrocht ; wanneer zij net voldoende
theoretisch onderlegd zijn om de litteratuur van hun
industrie to begrij pen en daarmede hun voordeel to dozn ?
En hoe zullen onze werkmeesters en industrieelen neiging
gevoelen zich tijdelijk tot vermeerdering van kennis naar
elders to begeven, indien het gevoel van eigenwaarde,
steunende op behoorlijke ontwikkeling, ontbreekt ?
Tusschen practische en theoretische kennis bestaat een
wisselwerking . Alleen hij zal de grootste hoogte kunnen;
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de praktijk oplevert niet door zijn theoretische kennis wordt
inn den steek gelaten . Maar hiertoe is noodig, dat de practices den weg weet om zich meerdere wetenschap to verschaffen ; die weg moot hem bij zij ne opleiding gel eerd
worden ; hot technisch onderwijs moot daarop gericht zijn .
Zeker, onder onze tegenwoordige opzichters zijn verschillende personen die zich door zel f-instructie een vrij
groote mate van ontwikkeling hebben eigen gemaakt .
Die auto-didacten zijn menschen, die men in de samenleving met den oogopslag kan herkenuen aan de kracht
en hot zelfbewustzijn, dat uit hen optreden spreekt . Tot
twee bedenking en geven zij echter aanleiding . De eerste is
een gevoel van leedwezen bij de overweging tbt welken
hoogeren graad zij hot hadden kunnen brengen indien zij
onder oordeelkundige leiding waren geweest ; de tweede is
een dikwijls onverzettelijk vasthouden aan de verkregen
kennis, ook als doze ten gevolge van verkeerde conclusion
onjuist is . nok voor doze laatste personen is opleiding van
groote beteekenis.
II.
De eerste drang om in de hiervoor geschetste leemte
to voorzien ging nit van den Delftschen hoogleeraar A .
H u e t in 1895 . Hot was in 1896, dat de Nederlandsche
Vereeniging voor Werktuig- en Scheepsbouwkundigen (thans
vakafdeeling van hot Koninklij k Instituut van Ingenieurs)
dit onderwerp in studio nam . Het rapport (verschenen in
1900) bepaalde zich tot de wijze waarop hot middelbaar
technisch onderwijs zou moeten worden ingericht ; over de
noodzakelijkheid in beginsel bestond reeds eenstemmigheid
onder de leden . In 1899 wendde de Vereenig ing van Waterbouwkundige A mbtenaren in Zeeland zich tot hot Kon .
Inst, v . I . met hot verzoek de opleiding van opzichters ter
hand to nemen . A.an dit verzoek word hot volgende jaar
gevolg gegeven door de benoeming van eene commissie nit
den Raad van Bestuur van genoemde ingenieursvereenigin.g ;
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hot rapport der commissie verscheen in 1902 . Ook dit
rapport bespreekt in hoofdzaak de inrichting van hot middelbaar technisch onderwijs ; de noodzakelijkheid in beginsel
words als vauzelf sprekend slechts met enkele woorden
behandeld.
Ook de Bond van Technici, een vereeniging van opzichters en werktuig kundigen,
alzoo de personen waarvau de
opleiding hot onderwerp van doze studio uitmaakt
, deed
zijne belangstelling blijken door hot opstellen van 12 stellingen, waarin de wenschen en inzichten van eene daartoe benoemde commissie zijn geformuleerd (1902) en hot zenden van
een verzoekschrift aan den Minister van Biunenlaudsche Zaken .
Hot was bij de opening der Kamerzitting 1902/1903,
das Dr . K u y p e r als Minister van Binnenlandsche Zaken
voor hot eerst de plannen der Regeering ontwikkelde tot
krachtige bevordering van hot middelbaar technisch onderwijs . We veroorloven ons daaruit hot volgende aan to halen
„Zal Nederland op technisch gebied niet to zeer bij hot
„buitenland ten achter blijven, dan mag niet langer getoefd
„met hot in hot levee ro'epen eener inrichting, die aan de
„middenklasse van personen, die tusschen werklieden en
„wetenschappelijk gevormden in staan, gelegenheid tot
„volledige en deugdelijke opleiding biedt, geheel op de
„hoogte van onzen tijd . De wedstrijd op technisch gebied
„tusschen de onderscheiden volkeren words z66 scherp, dat
„Rationale kracht en weerstandsvermogen van een yolk
„dalen, zoo wie vooruit wil, buitenaf opleidingg moot gaan
„zoeken, die op eigen bodem to vinden is . Ire uitgaven,
„om deug deli] k middelbaar technisch onderwij s to verkrij gee,
„zulleu b oog loopen, dock dit zal slechts nabetaling zijn
,,van was men vroeger nit verkeerd begrepen zuinigheid
„uitspaarde. Karigheid ten doze zou slechts vervallen
,,in eon tweede font zijn, waartegen men to ernstig er op
„zijn hoede beefs to zijn, dear de uitgaven voor technisch
„onderwijs hot eigenaardige hebben, das ze in veel hooger
„mate dan hot onderwijs van algemeene vorming de voort„brengingskracht der natie en daarmede hear kapitaals„waarde verhoogen" .
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zinsnede met gelijke strekking nit de memorie van toelichting bij bet wetsontwerp d.d. 2 Mei 1904 tot beschikbaarstelling van een eersten termijn voor den bouw van
eene middelbare technische school
„De geheele ver„andering op economisch gebied in den boezem van elk
„volk en in de verhouding tusschen de volkeren onderling
„noodzaakt de Regeeringen met ernst toe to zien, dat nati„onale achterlijkheid op dit gebied de nationals toekomst
„niet in gevaar brenge. Onthouding is bier ondenkbaar .
„Elks nieuwe energie door andere concurreerende natien
„ontwikkeld, dwingt, wil men niet verachteren, tot ern stiger
„inspanning van eigen kracht en dit zoowel op bet gebied
„van den landbouw als van nijverheid en handel . Wie stil
„zit, verarmt. Alleen wie de handen nit de moues steekt,
„ken de concurrentie volhouden" .
Uit bet eerste citaat sprak de bedoeling om de zaak van
den aanvang of breed op to zetten . Breed was den ook de
opvatting neergelegd in de zooeven vermelde memorie van
toelichting.
Deze memorie, saamgesteld onder voorlichting van den
civiel-ingenieur J. d e K o n i n g en den Inspecteur van bet
Ambachtsonderwijs H . J, d e G r o o t, vermeldt de inzichten
van den Minister niet alleen n open s de middelbare technische school maar ook, en wel in hoofdzaak, reopens bet
vakonderwijs als groot geheel in zijne betrekking tot al
die deelen der gemeenschap, „die tot task hebben kennis
„en kunst toe to passen op wet de mensch in de natuur
„buiten zich aanwezig vindt teneinde dit aan zijne belangen
„dienstbaar to waken ."
Het vakonderwijs onderscheidt zich van bet gewone
onderwij s o .a, daardoor, dat bet flog niet rij p wordt geacht
voor wettelijke regeling 1), niet alleen omdat bet flog van to
jongen datum is, maar ook omdat bet gedurig van vorm most
wisselen in verband met de nieuwe vindingen der nijver1) Een ontwerp van wet tot regeling van bet vakonderwijs ie door
de tegenwoordige regeering in uitzioht gesteld .
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heid . Ook is er nog goon eenheid in de inzichten nopens
de paedagogische eischen van dit onderwijs .
De splitsing in hooger, middelbaar en lager vakonderwijs geschiedt, steunende op de gedachte dat de grens van
hot middelbaar vakonderwijs zich naar beneden afteekent
door hot onderscheid in de opleiding van hen, die zich
bekwamen voor eene voor den arbeid van anderen verantwoordelijke of voor eene niet-verantwoordelijke betrekking,
en naar boven door hot onderscheid in de opleiding van
hen, die zelfstandig de wetenschap hebben to beoefenen,
of slechts de resultaten van anderer wetenschappelijk onderzoek in toepassing brengen .
Materieel wordt hot vakonderwij s in gedeeld in dat bestemd voor den landbouw, de nijverheid en den handel .
De voortbrenging komt in den landbouw, de bewerking in
de nijverheid, de verspreiding in den handel . Doze indeeling
mag slechts in grove trekken geacht worden to golden ; in
werkelijkheid liggen do werkkringen gedeeltelijk over elkaar .
Als eon gevolg van doze omstandigheid wordt hot wenschelijk geacht tot hot gebied van de nijverheid to rekenen
1°. de vinding en bewerking van de anorganische gegevens
in de natuur met inbegrip van den mijnbouw ; 2°. de bewerking van organische producten voor zoover hierbij schier
uitsluitend mechanische kracht wordt toegepast op als
doode materie beschouwde organische stof.
Hot nij verheidsonderwij s wordt onderverdeeld in industrieel en t chnisch onderwijs . De industrieele vakschool
doet bijna uitsluitend dienst voor opleiding in eon bepaald
bedrijf en dan in zijn geheelen omvang ; de technische yakschool leidt op in eon kriug van kundigheden die in eon
geheele groep van aanverwante bedrijven haar toepassing
vinden . Vanzelf omvat dan hot onderwijs niet de verschillende bedrijven in hun geheel maar alleen dat wat can
doze gemeenschappelijk is . Bij de industrieele vakschool
staat persoonlijke vorming en smack op den voorgrond ;
bij de technische de studio en de persoonlijke oefening .
Terugkeerende tot de indeeling in lager, middelbaar
en hooger vakonderwijs wenschte de minister hot lagere
O.E .V112
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de avonduren voortgezet onderwijs, in den geest van de
praktijk van het bedrijf, ine6ngroeien . Wanneer dit laatste
geschiedt zal het de ouders tot inzicht van het nut brengen,
omdat dezen din zullen gevoelen, dat het voor de toekomst
van het kind van belang en beteekenis is . Dit theoretisch
onderwijs moet een aanvulling zijn van het practische
onderwijs, dat op de ambachtschool wordt gegeven .
Toch is de ambachtschool met inbegrip van de landbouw-, visscherij- en zeevaartscholen niet voor alle behoeften
toereikend . De ambachtschool geeft in hoofdzaak opleiding
voor het bouwvak omdat dit de meest-beoefende beroepen
omvat, als timmeren, smeden, bankwerken, schilderen en
meubelmaken ; niet onderwezen worden
ook n.iet op de
industriescholen
de mijnbouw, typographic, confectie,
horlogemaken, keramiek, de textiele vakken, graveeren,
schoenmaken enz . Hierin to voorzien zou to bezwaarlij k
zijn ; waar een enkel bedrijf geconcentreerd voorkomt (gouden zilverindustrie to Schoonhoven) heeft het particuliere
initiatief reeds ingegrepen en dit schijnt de aangewezen
weg to zijn om binnen het bereikbare tot verbetering to
komen . Voor het vrouwelijke personeel, dat inn industrieelen
arbeid een bestaan zoekt is opleiding op de industriescholen
to verkrij gen. Naast het voortgezet (herhalings-) onderwij s
stain aan het lagere vakonderwijs ten dienste : de teekenscholen, burgeravondscholen, ambachtscholen, industriescholen voor meisj es, specialiseerende vakscholen en cursussen voor volwassen werklieden .
Ook het middel.baar technisch onderwijs wordt gesplitst
in industrieel en technisch onderwijs, al naar gelang het
onderwijs de opleiding in en bedrijf in zijn geheel of wel
de gemeenschappelijke grondslagen voor een groep van
bedrij ven omvat.
Het middelbaar industrieel onderwijs,
waarvan de
minister echter om finantieele redenen wenschte of to zien ,
zou omvatten een centraal nij verheidsinstituut, bestemd
om de nijverheid in de gelegenheid to stellen inlichtingen
to verkrijgen en het inrichten van vakscholen voor speciale
takken van nijverheid. Het eerste zou in hoofdzaak bestaan
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vakonderwijs zijn steun to doen vinden in de burgeravondscholen . Het tegenwoordige herhalingsonderwijs en burgeravondschoolonderwijs moeten tot een goed ontwikkeld, in
nit een proefstation voor verschillende uitvindingen, gecombineerd met eene tentoonstelling zoowel stationair als ambulant, van instrumenten, modellen en fabrikaten, voorts
cursussen voor patroons en hoogere beambten .
Nopens de middelbare industrieele vakscholen werd opgemerkt, dat de oprichting daarvan behoort nit to gaan van
Ode nij verheid zelf. Voor goede en doeltreffende inrichting
van deze scholen is voor alles die grondige kennis van het
yak noodig, die alleen bij de nijverheid zelve wordt gevonden .
Na de zeer uitgebreide inleiding, die in het voren'staande slechts een beknopt resume vindt, kwam de minister
tot de voorgestelde centrale middelbare technisebe school,
bestemd tot opleiding van de opzichters en patroons inn
de constructieve vakken, met name de bouwkunde en de
werktuigkunde . Een scheikundige afdeeling werd geacht
geen levensvatbaarheid to bezitten . Onder de werktuigkunde werd mede de electrotechniek begrepen . voor de
opleiding van onderwijzers voor ambachtscholen werd de
school niet in alle d eelen geschikt geacht .
Naar buiten zou de school zich beschikbaar stellen voor
die personen, die niet in de gelegenheid zijn het to geven
yonderwijs to volgen, door het verstrekken van correspondeutie-onderwijs 1), terwijl de bibliotheek en de collectie werk1) Deze vorm van onderwijs is berekend voor dezulken, waar ook
gevestigd, die niet in de gelegenheid zijn de school to bezoeken . De leerling ontvangt per post op regelmatige tijdstippen een hoofdstukje nit
speciaal daarvoor ingerichte leerboeken om to bestudeeren en eenige
vraagstukken, die hij naar aanleiding daarvan most uitwerken . Uit deze
nitwerking blijkt of de leerling het geleerde al dan niet heeft begrepen .
Lijn uitgewerkte vraagstukken zendt hij naar de school, waar ze met de
meeste nauwkeurigheid worden nagezien en verbeterd . Daarna wordt het
werk aan den leerling teruggezonden, waarbij op de gemaakte fouten
bijzonder zijn aandacht wordt gevestigd . Zoolang de leerling ni~et het
bewijs levert het bestudeerde onderwerp volkomen meester to zijn, wordt
met de behandeling van het daarop volgende onderwerp niet begonnen .
Op dit principe ingerichte scholen zijn in Amerika (o .a . to Scranton
Pensylvania) in grooten bloei.
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tuigen toegankelijk zouden moeten zij u voor belanghebbenden .
Ads beginsel voor de iurichting van het onderwijs
werd aangenomen dat het moet steunen op
1°. practisehe kennis van een ambacht, opdat het
onderwijs de grootst mogelijke resultaten zal opleveren ;
2°. op die theoretische kennis, die in ruimenn tiring
elders
met name op de burgeravondscholen
kan
verkregen worden, opdat de duur van den cursus zoo kort
mogelijk zou kunnen worden genomen . Daartoe zouden de
burgeravondscholenn moeten worden georganiseerd als volgt
a. Uitbreiding van alle burgeravondscholen tot een
vijfjarigen cursus ;
b. Voortzetting van den cursus ook in denn zomer ;
c. Leiding van ambachtschool en burgeravondsehool
in ~~n hand ;
d. Onderwijs door personeel, dat zoo dicht mogelijk
bij de praktijk staat ;
e. Splitsing van het onderwijs in twee hoofdrichtingen
en wel 1 0. met wiskunde en teekenen als hoofdzaak voor
hen die in de techniek gaan ; 2°, met rekenen en talen als
hoofdzaak voor de anderen .
Zoodoende komt men tot de navol geode eischen van
toelating : 5 jarige werkzaamheid in het ambacht (voor a .s.
bouwkundigen : timmeren ; voor a.s. werktuigkundigen : een
yak van metaalbewerking), theoretische kennis nagenoeg
overeenkomende met het eindexamen der 3e kl . H . B. S.,
uitgezonderd geschiedenis, aardrijkskunde, scheikunde, planten dierkunde, boekhouden en staatsinrichting .
De cursus zou zijn tweejarig met 3 leergangen n .l . voor
bouwkunde, werktuigkunde en electrotechniek ; deze laatste
hetzij als 3e leerjaar, hetzij als 2e leerjaar van werktuigkunde . Het onderwijs zou omvatten wiskunde, natuurkunde
in verband met scheikunde, werktuigkunde, burgerlijke en
waterbouwkunde, landmeten en waterpassen, electrotechniek en wettelij tie voorschriften .
Behalve het personeel voor deze drie leergangenn wenschte
men al dadelijk aan de school to verbinden het personeel
voor het bureau van inlichtingen, voor afzonderlijke cur
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sussen ten b ehoeve van gas- en watertechnici, spoor- en
telegraafpersoneel, voor opleiding van onderwijzerspersoneel
voor ambachtscholen, voor avondcursussen ten behoeve van
volwassenen en voor het onderwijs in algemeene vakken en op
een voorbereidingscursDs, indien deze noodig zou blijken .
Ret schoolgeld was ontworpen op f 40 .- 's jaars ; er
zou Been internaat zijn .
De jaarlijksche kosten werden geraamd op f 125000 .
waarvan f 15000,
voor beurzev. en gratification, en
- f 30000, voor onderhoud van de gebouwen en aaDschaffliag van leermiddelen .
Tot zoover de denkbeelden ontwikkeld in de memorie
van toelichting bij het wetsointwerp . Mogen thans andere
inzichten van bevoegden worden medegedeeld, voor zoover
die in hoofdpunten van de vorige verschillen .
De meest ingrijpende verschillen treft men aan ten
opzichte van de sociale beteekenis der school .
De Bond van Technici (Amsterdamsche Commissie) is van
oordeel, dat ,het onderwijs moet strekken tot verhooging
,,van het peil der groote massa en niet tot grootere ont,,wikkeling van enkele meer uitblinkeinde leerlingen ; het
.,,onderwijs moet rekening houden met de financieele draag,.Ikracht der ouders van leerlingen ." Aangezien de financieele
draagkracht der ,C .Iroote massa" zeer gering is, wordt blijkbaar op groote schaal kosteloos onderricht verlangd . Men
heeft dan sneer het belang van een klasse van individuen dan
wel dat der maatschappij op het oog, zooals blijken moge
uit de hiernavolgende aanhaling uit het Rapport der Vereeniging van 'Werktuig- en Scheepsbouwkundigen (1900) :
"Te onderscheiden zijn 2 zaken : de behoeften van de
, Iindustrie en de behoeften van personen . * Van behoefte
"der industrie aan betere opleiding van technici is sprake,
"zoodra voor zekere takken van bedrijf niet een genoegzaam
,,aantal bekwame personen to vinden is, die de gevorderde
zn
,,diensten kunnen bewijzen of wel indien hot mogelijk schijnt
door beter onderwijs aan jongelieden to geven - de
11
,,bekwaamheid, die tot nu toe niet onvoldoende kon ge-
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„noemd worden, hooger op to voeren in zoodanige richting
,,en mate, dat dit strekt tot voordeel van de (vaderlandsche)
,,industrie .
,,Van behoeften der personen kan men spreken, wan„n eer men denkt aan de mog elijkheid voor hen, die weinig
„financieele middelen hebben, den weg tot het bereiken
,,van zekere betrekkinge i to effenen ; derhalve to zorgen
en
,,dat zij niet de groote moeilijkheden to overwinnen hebben,
„welke op den weg liggen van hen, die, vooraf niet ge„noegzaam onderwijs genoten hebbende, zich ' de vereischte
„kennis door eigen studie onder moeilijkheden later moeten
„veroveren, terwijl zij dikwijls hard werken voor hun
,,levensonderhoud .
,,Voor dit streven zal men, humanitair gevoelende,
„allicht sympathie hebben ; het is echter zeer de vraag of
,,men, den in de tweede plaats geschetsten gedachtengang
„volgende, wel tot iets goeds komen kan. Indien de in„dustrie de personen krijgt, die zij noodig heeft, is er geen
,,reden voor dergelijke scholen, tenzij men denkt aan de
„mogelijkheid en wenschelijkheid van technici to kweeken,
„die hunne carriere zullen moeten maken in het buitenland
,,of in overzeesche bezitting en, voor zoover zij vreemde„lingen kunnen verdringen, wien anders de vacante plaatsen
„zouden toevallen ."
Vat men als beginsel in het oog, dat de Staat alleen
tot die uitgaven verplicht is, die kunnen strekken om het
welzijn van alle burgers to zamen genomen, m . a. w . van de
gemeenschap, to verhoogen, dan volgt daaruit de wenschelij kheid om het onderwij s op tweeerlei wij ze in to richten
1'. een norm waarbij de meest intensieve resultaten zijn
to bereiken
alzoo een middelbare technische school -maar waaraan zoodanig schoolgeld is verbonden, dat werkelijk een aanmerkelijk deel der lasten op de belanghebbenden wordt overgedragen 1) ;
2°. een vorm waaraan slechts geringe kosten voor den
Staat verbonden zijn en die bereikbaar is voor de groote
1) B.v. het schoolgeld aan de Kweekschool voor Machinisten to
Amsterdam, dat f 150 .- bedraagt.
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wijze het correspondentie-onderwijs, al of niet gecombineerd
met avondcursussen ; want dit onderwij s heeft de eigenaardigheid, dat het niet alleen voor alien bereikbaar is en
met geringe kosten kan worden gegeven, maar ook dat
het geen uitgaven van den belanghebbende vordert in den
vorm van loonderving.
De eerste vorm is bestemd voor personen, die krachtens
de financieele positie der ouders bestemd zijn om later
zelfstandige betrekkingen to bekleeden, n .l . het gros der
architekten en hoofden van kleine nij verheidsinstellingen,
alsmede de hoo(,ere opzichters van staat, gemeenten en
groote maatschappijen . Reeds nu vindt een belangrijk deel
van deze personen een kostbaren weg naar de buitenlandsche technicums, naar particulieren en ook naar Delft .
Ook is deze vorm bestemd voor een beperkt aantal zeer
begaafde leerlingen der ambachtscholen . Voor deze laatste
zouden de kosten van onderwijs, verblijf en loonderving
geheel of gedeeltelijk, al naar gelang de financieele positie
der ouders, door den Staat moeten gedragen worden .
Het ontwerp-K u y p e r verschilt hiermede in zooverre,
dat de beurzen slechts f 300,
en f 200- bedragen, waarvan ook het schoolgeld en de leermiddelen moeten worden
bekostigd 1) ;
dat het correspondentie-onderwij s slechts
terloops wordt aangeroerd en dat het schoolgeld laag is
g est eld, nl . op f 40 . .
In nauw verband met de sociale beteekenis staan de
eischen van toelating . Wordt in het ontwerp-K u y p e r
nadrukkelijk de 5-jarige praktijk
na de lagere school en
tegelijk met 5 jaren burgeravondsehool als eisch gesteld
alzoo 3 jaren ambachtschool en 2 jaren op een werkplaats
of fabriek zonder praktijk op de middelbare technische
school
, de vereeniging van Werktuig- en Scheepsbouwkundigen en de Raad van Bestuur van het Kon . Inst . v .
Ingenieurs wenschen aansluiting aan de 3e kiasse H. B . S .
1) De verblijfkosten
(internaat) bedragen f450-

alleen aan de Kweeksehool voor Machinisten
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met practische oefening op de middelbare technische school .
Tot de eene of tot de an .dere meening zal men meer overhellen, naarmate men zich het gros der opzichters, patroons
en klein-industrieelen meer denkt als ontwikkeld ambachtsman dan wel als met het ambacht bekend ontwikkeld intellectueel man . Ret komt niet onwaarschijnlijk voor, dat
de meening die voor alien aansluiting bij de ambachtschool,
zij het ook met twee jaren tusschenruimte, voorstaat, haar
oorsprong dankt aan onyoldoende resultaten van het overheerschend-theoretische onderricht voor bouwkundigen to
Delft 1) . Zou dit werkelijk het geval zijn, dan moet die
meening geacht worden eenn ander uiterste to vormen en
daarom niet het meest geschikt voor verwezenlijking to zijn .
In den technischen middenstand zijn beide categorieen
van personen aanwezig, zoowel de werkmeester, die vbbr
alles knap werkman is en wiens opleiding derhalve aan de
ambachtschool kan aansluiten, als d e ambtenaar die zich
meestal met den naam van ,ingenieur" aanduidt en wiens
theoretische kennis ook werkelijk nadert tot de Delftsche
diploma's. Met deze 2 categorieen houdt de indeeling in 2
vormen (blz. 386) rekening.
Tot besluit van dit betoog worde de strekking in het
kort als volgt saamgevat
tusschen het hooger technisch onderwijs met zijn jaarlijksch budget van 7 a 8 tonnen gouds en het lager technisch onderwijs met 5 tonnen gouds bestaat dringend behoefte aan middelbaar technisch onderwij s . Met 1 ton
gouds 's jaars boven de tot nu gebruikelijke subsidien en
het uitzicht op uitbreiding na verkregen ervaring zou zeer
veel kunnen worden bereikt tot verheffing van de vaderlandsche techniek en tot ontwikkeling van een breede
klasse van middenstanders ;
het een zoowel als het ander
middellijk in het belang van het gemeen welzijn .
1) Men vergelijke het Rapport over het onderwij s tot opleiding
van bouwkundig ingenieur (architect) aan de polytechnische school to
Delft, ingediend aan de afdeeling 's Gravenhage van de Maatschappij tot
bevordering der bouwkunst . 1895 .

NIEUWE MACHTSVERHOUDINGEN
IN HET MIDDEN-OOSTEN
DOOR

PERE GR INA TOR .

Sedert ik in April 1904 in dit tijdschrift de aandacht
mocht vestigen op de machtsverhouding tusscheu. Engeland
en Rusland in het Midden-Oosten, is er zooveel belangrijks
voorgevallen, is er zooveel veranderd, ontwricht, dat het
wellicht de moeite zal loonen, de nieuwe toestanden opnieuw
aan eene nauwkeurige beschouwing to onderwerpen .
Mijne vrees dat Engeland allMn niet in staat zou zijn,
dit gedeelte van Azi8 voor de Russische duisternis to behoeden, is in zooverre gegrond gebleken dat Diets minder
dan een verbond van Japan met Engeland noodig is gebleken,
om het gevaar to bezweren, en, het zij met voldoening gezegd, to bezweren op afdoende wijze . Knappe diplomaten
ads ze zijn, doen de Engelschen het thans voorkomen, alsof
nu de tijd voor hen gekomen is, met Rusland tot eene
,,entente" to geraken, waardoor de positie van beide landen
in West-Azie voor langen tijd geregeld zoude worden . Zij,
die aan eene dergelijke gezindheid gelooven, zien over het
hoofd, dat Rusland is geworden, hetgeen een Russisch diplomaat eens met misschien minder recht van Perzi8 zeide :
,,un mur, daps lequel vous ne pouvez pas mettre des clous" .
Maar wat eene entente nog onwaarschijnlijker, immers minder
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noodzakelijk, schijnt to maken, is het feit dat Rusland
binnen korten tijd zijne veroveringspolitiek in Azie geheel
zal moeten staken . De treurige, om niet to zeggen wanhopige toestand der Russische Financien, die meer en meer
aan den dag treedt ; de gebiedende noodzakelijkheid van
concentratie van wat er van 's lands krachten over is, op
verbetering van den binnenlandschen toestand ; de overtuiging, die zich in Rusland gaat vestigen, dat van industrie
voor Rusland voorloopig weinig, van landbouw alles to
wachten is ; dat verdere machtsuitbreiding eene verdere
versnippering der nationale krachten ten gevolge moet
hebben ; en ten slotte de waarschijnlijkheid dat de Westersche
geldschieters, zoodra Rusland in gebreke blijft, den interest
op zijne staatsleeningen to voldoen, beslag zullen leg gen
op zooveel van de staatsinkomsten als mogelij k zal blij ken,
vermoedelijk eenigszins op dezelfde wijze als in Turkije ;
dit alles zal waarschijnlijk Rusland maken tot een quantite negligeable ; een land waarmede men uiet behoeft to
onderhandelen, en dat men ter zijde schuift, waar het in
den weg staat. Mocht er dus iets wat op eene „entente"
gelijkt, tusschen de twee mogendheden tot stand komen,
dan zal daarbij voor Rusland in Azie zeker niets to winnen zijn .
Niets bewijst duidelijker dat Rusland reeds ter zijde
wordt geschoven dan Duitschlands optreden in MiddenAzie . Met de onweerstaanbaarheid van eene natuurkracht
neemt dat land daar gaandeweg Ruslands plaats in . De
laatste stap in die richting is de oprichting van eene geregelde stoomvaartverbinding door de Hamburg Amerikalijn, tusschen Hamburg en de Perzische Golf, in scherpe
concurrentie met de Engelsche vrachtvaart, en met de
Russische, door de Regeering to St . Petersburg gesubsidieerde
lijn . Het zijn die gebeurtenisschen in verafgelegen landen,
die veelal aan de opmerkzaamheid van het groote publiek
ontsnappen, maar die toch groote waarde hebben omdat zij
de richting aangeven in welke de groote mogendheden
elkanders zwakste zijden vinden . Evenmin als in Marocco,
zal er voortaan iets van belang in Perzie of Mesopotamia
geschieden zonder Duitschlands goedkeuring ; daarvan hebben
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Rusland zoowel als Engeland nota to semen . Trouwens
Duitschlands planners ten opzichte van het winnen van
invloed in Perzie ten koste van Rusland waren reeds lang
duidelijk . In geen land ter wereld was men in regeeringskringen beter op de hoogte van wat er in Rusland omging
dau in Duitschland . Men wist dat de ,Krach" in het
Tsarenrijk onvermijdelijk was, dock daar die evengoed Lien
of twintig jaren vroeger of later kon komen dan de beste
zaakkundigen der regeering to Berlijn konden voorrekenen,
bleef deze volharden bij hare afwachtende hooding, en bij
hare traditioneele politiek van inschikkelijkheid tegenover
Rusland . Ten in 1898 de Berlijnsche firma K o p p e I van
den Shah concessie had verkregen voor den aanleg van een
electrischen spoorweg van ongeveer 20 Kilometer lengte in
den omtrek van Teheran, eenn plan waarvoor de Duitsche
gezant to Teheran en zijn geheele personeel
alien beu
van het afwachten en stilzitten
zich bijzonder interesseerden, werd den Duitschen gezant door zijn chef to Berlijn to kennen gegeven, dat hij er voor had to zorgen dat
er niets van then spoorweg kwam, want dat men daar
to St . Petersburg iets teg en had . Men had er daar
natuurlijk nadruk op gelegd dat Ruslands invloed in
Noord-Perzie overwegend was, en Duitsche ondernemingen
daar achterwege moesten blijven . En zoo geschiedde het .
Ook nog gedurende den Japanschen oorlog bleef men Rusland ter wile ; men kon toch maar niet weten, of de Japanners ten slotte niet zouden moeten zwichten . Een deel
van de groote Russische leening van 1905 werd dus to
Berlijn geplaatst (weliswaar grootendeels voor Parijsche
rekening) en de Duitsche politie was een getrouwe handlangster der Russische in het over de grenzen zetten van
Russische politieke misdadigers, die gehoopt hadden, in
Duitschland veilig to zijn . Men. herinnert zich de scherpe
uitvallen van socialistische zijde op de Duitsche regeering,
naar aanleiding van deze ,Henkersdiensten" .
Maar sedert het begin van dit jaar heeft men to
Berlijn de bakens verzet . Men gevoelt dat de ,Krach" er
is en dat Rusland niet meer die egards verdient waarmede
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men vroeger zoo kwistig was . De leening van 1906 werd
niet to Berlijn toegelaten . Er verschenen geschriften van
Duitsche regeeringsambten aren, waarin de Russische Financien op de scherpst mogelijke wijze gecritiseerd werden .
Die geschriften werden van regeeringsweg e niet gewraakt,
zooals een jaar to voren zeker geschied zou zijn . Enkele
bladen brachten het bericht, dat de Duitsche gezant to
Teheran trachtte, voor zijn land zekere douane-voordeelen
to verkrijgen, een bericht, dat weliswaar meer dan voorbarig was, maar dat Loch bewees in welke richting de
gedachten gingen . En zeer kort geleden werd de D uitsche
stoomvaartlijn op de Perzische Golf geopend, waarvan
boven melding is gemaakt. Het is duidelijker dan ooit,
dat Duitschland voor het eindpunt van den Bagdad-spoorweg eenn haven op Perzisch grondgebied wenscht . Maar
hier komt het in conflict met Engeland, tenzij aan dat land
minstens e venveel medezegging schap over den Bag dadspoorweg worde toegekend als aan Duitschland zelf . Waut
men verg ete niet dat Engelands politiek in de Perzische
Golf nog steeds wordt beheerscht door het Principe, dat
geen enkele groote mogendheid daar naast Engel and vasten
voet mag krijgen . Daarom juist is het van de Duitsche
regeering uitgegane initiatief, is het verleenen van een
subsidie aan de nieuw-opgerichte lijn zoo belangrijk . Tel
wordt verzekerd dat de Duitsche export naar de Perzische
Golf gediend wordt, door haar to ontslaan van de voogdij
der Engelsche vrachtvaart, en dat Duitsche waren, in plaats
van via London of Manchester, voortaan via Hamburg of
Antwerpen zullen kunnen worden verladen, waardoor eene
vrachtbesparing zal worden verkreg en. Maar de Duitsche
export naar de Perzische Golf is uiterst gering, vergeleken
met den Engelschen, en zal nog, zelfs onder de gunstigste
omstandigheden, tientallen van jaren behoeven, om voor
de laatste eene ernstige mededinger to worden . Het zijn
dus stellig geene commercieele maar zuiver politieke belangen, die hier gediend worden . En nu houde men voor
oogen, dat de enkele Engelsche reederij en, die de vrachtvaart tusschen Europa en de Perzische Golf onderhouden,
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Trust : het Duitsche Rij k .
Waarom stelt Duitschland een zoo bijzonder groot beIang in het Midden-Oosten ? En in den Bagdad-spoorweg ?
Het antwoord is eenvoudig . Vroeg of laat zullen er in
het Midden-Oosten ettelijke nalatenschappen to verdeelen
vallen . De Turksche, en dann ook de Russische . En menu
houde er zich verzekerd van, dat Duitschland er voor
wenscht to zorgen, tot de executeuren to behooren . Want
pier zijn markten voor Duitsche nijverheidsproducten,,
markten die voor de toekomst veel beloven . En reeds nu
heeft men er to Berlijn voor to zorgen dat zij voor de
Duitsche nijverheid, als de tijd daar is, behouden blijven .
Men weet to Berlijn maar al to goed
mocht men het
ten onzent ook besefen !
dat de sluiting van de meeste
Britsche markten over zee : Australia, Zuid-Afrika, Canada,
India, trots de overwinning der liberale partij in Engeland,
slechts een quaestie van tijd is, en dat vroeger of later
het grootste deel der fabrikaten die Duitschland thans voor
een waarde van ongeveer 600 millioen Mark per jaar naarEngeland en de Britsche kolonien exporteert, elders geplaatst
zal moeten worden . Met of zonder C h a m b e r l a i n, Engeland zal to eeniger tijd, en wie weet, hoe spoedig, het
vrijhandelstelsel laten varen . Het is niet mogelijk, de
beteekenis van die verandering to overschatten . Dat de
vrijhandel bij de laatste verkiezingen in Engeland heeft
getriomfeerd, beteekent niet veel ; niet veel meer dan dat
het Engelsche yolk de quaestie van Vrijhandel of geen
Vrijhandel nog een jaar of vijf in overweging wil nemen .
Het probleem is to verbijsterend van veelzijdigheid, neemt
in het Britsche reuzenrijk verhoudingen aan die to overweldigend zijn, dan dat het mogelijk zou wezen, in enkele
jaren zuiver to zien . Temeer, omdat in onzen tijd de
economische evolutie zoo snel gaat . Wat in het Bind der
negentiende eeuw nog landbouwstaat is, wordt in het begin
der twintigste wellicht industriestaat . Tot nog toe hadden
de Britsche kolonienn aan het Moederland weinig meer aan .
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to bieden dan de producten van landbouw en veeteelt,
voedsel dus . Chamberlain en de zij nen wenschten dan
ook invoerrechten op voedingsmiddelen, ten einde aan de
kolonien preferentie to kunnen toekennen . Duurder brood
dus, en daarop stuit alles af. Maar zoodra preferentieele
rechten tot stand kunnen komen ten voordeele der kolonien, zonder het brood duurder to maken, zoodra m . a. w.
de kolonien zuivere nijverheidsproducten zullen hebben aan
to bieden, zullen de leden van het Britsche Rijk onderling
en aan het Moederland preferentie toekennen . Voor enkele
weken nog heeft men kunnen lezen, dat A.ustralie 10%
minder invoerrecht zal heffen van Engelsche producten die
in Engelsche schepen worden aangevoerd, dan van die
welke in vreemde bodems aangebracht worden . Iffier en
daar in het Britsche Rij k worden dus de eerste schreden
op den weg der onderlinge preferentie reeds gezet .
Van dat alles geeft men zich to Berlij n ruimschoots
rekenschap . Men tracht daar alle staten die flog onafhankelijk zijn, en wier markten nog d6bouches voor Duitsche waren aanbieden, zooveel mogelijk to internationaliseeren, opdat die neutrale gebieden, die men zonder een
oorlog toch niet voor zichzelf kan krijgen, zoo lang mogelijk
neutraal blijven ; markten vanwaar Duitschland nimmer
verdreven kan worden . Perzie, Marocco, China, de Nederlandsch-Indische Bezittingen, zijn zulke markten .
En nu had men in Engeland gehoopt, met het ontredderde Rusland een allervoordeeligst arrangement aangaande Perzie to zullen maken . Engeland wilde nu den
Perzischen appel wel met Rusland alleen schillen . Maar
nu komt, tot onuitsprekelijke verontwaardiging van de
„Times", (Zie de „Times" van 6 October 11 .) Duitschland
dat prettige ,tete a tete" verstoren . De Duitschers hebben
reeds eene Duitsche school to Teheran opgericht .
En dit juist op het moment dat het Britsche prestige
in Perzie een bijna ongekende hoogte had bereikt ; nu de
weerbarstige onderdanen van den Shah bij tienduizenden
de bescherming van het Britsche gezantschap verzocht en
verkregen hebben ; en dat niettegenstaande de Russische

399
gezant tevergeefs 5 Roebels per hoofd bood aan ieder die
onder de vleugelen van den Russischen Adelaar de wijk
wilde nem en ! Inmiddels is de Shah met zij ne onderdanen
tot een vergelijk gekomen ; een Parlament is ingesteld, en
ook het Perzische absolutisme behoort tot de geschiedenis .
Maar de Perzische Regeering heeft zich gehaast, het wassend prestige van Engeland, dat tegenover Rusland-alleen
niet meer in toom to houden was, door het aanmoedigen
van Duitschen in vloed to bedwingen ; zij deed dus niets
anders dan de traditie volgen, die verlangt dat nimmer
eene enkele Europeesche mogendheid in Perzie den toon
aangeeft . En Duitschland, zooals to verwachten was, laat
zich niet onbetuigd ; immers de rol die het in Perzie gaat
spelen, list geheel in de lijn der Duitsche politiek.
Kon tot voor korten tijd veilig beweerd worden dat
bij de ontwikkeling der g ebeurtenissen in het MiddenOosten het Perzische volk vermoedelijk geen factor zou
zijn, waarmede men ernstig rekening zou hebben to houden,
de gebeurtenissen to Teheran in den afgeloopen zomer
geven een eenigszins anderen kijk op den toestand . De
Perzen hebben politieke rechten weten to verkrij gen, een
Perzisch Parlament zal bijeen komen . Wij leven in een
zonderlingen tijd . Het onwrikbare Oosten zelfs is niet
onwrikbaar meer. Indien de Perzen zich de verkregen
rechten ten nutte maken, en den ernstigen wil toonen, in
den rij der volkeren weder een eervolle plaats in to nemen
zooals weleer ; den Augiasstal van een onbekwaam en bedorven bestuur to reinigen, zich het goede der Europeesche
beschaving eigen to maken, zonder in hare grove fouten
to vervallen ; dan mag van de scherpzinnigheid, de onbetwistbaar groote werkkracht, den aangeboren goeden smaak
van dit begaafde Oostersche yolk veel verwacht worden .
Dan opent zich een verschiet van Oostersche distinctie,
van eene nieuwe opluikende Oostersche kunst en beschaving,
ontdaan van wat er tot nog toe van fanatisme, van barbaarscheid aan kleefde ; het Oosten kan weer zichzelf worden,
krijgt ook zijne renaissance . Dat de Perzen hunne politieke
rechten hebben weten to verkrijgen zonder geweldpleging,
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en zonder bloedvergieten, geeft een' hoogen dunk van
hunnen volksaard ; geeft hoop op eene betere toekomst voor
de ontwikkeling eener belangwekkende nationaliteit, die,
men mag het vertrouwen, gered is voor het gevaar, in
het troostelooze ,Einerlei" van Moscovie op to gaan .
De vragen, wat de Perzen met hunne politieke rechten
zullen doer, en hoe zich de verhouding tusschen Engeland,
Rusland en Duitschland in het Midden-Oosten zullen ontwikkelen, zullen in de naaste toekomst ooze voile belangstelling verdienen .

HERMAN BANG
DOOR

D . LOGEMAN

VAN DER WILLIGEN .

Klein, tenger en heel bewegelijk . Het gelaat bestaande
uit oogen
niets dan groote, zwarte oogen . Zwart, glanzend haar, dat tot op de oogen neer hangt . . . Dit is de
indruk, then men krijgt als men H e r m a n B a n g voor het
eerst ziet. En als hij begint to spreken, terwijl de groote,
wijd-open oogen staren naar een punt heel in de verte,
dat hij alleen schijnt to zien, of verwacht to zien -- is 't
of hij zelf plotseling ook ver weg is en niet weet wat hij
zegt of aan wien hij 't zegt . . . Maar op eens keert hij tot
de werkelijkheid terug . Bedenkt dat hij toch beleefd moet
zijn, onderhoudend . Verstandig. Hij is immers H e r m a n
B a n g. Niet maar de eerste de beste . Zijn zelfbewustheid,
een gevoel dat hij in hooge mate bezit, redt hem . Met een
snelle hoofdbeweging gooit hij zijn haar naar achteren,
dat altijd op zijn voorhoofd hangt, gesticuleert sterk, lacht
en praat . Praat als een wezen dat op de aarde thuis hoort
tegen een ander wezen dat er in zijn oog honderd maal
meer op thuis hoort ! Liefst staarde hij weer naar dat
zekere punt daar in de verte en praatte hij er weer in 't
vage op los met een stem week en melodieus
tot 't
droeve toe . . . . Maar hij is Herman Bang, „1'acteur
manque" en neemt oogenblikkelijk de rol op, die er van
hem vereischt wordt . En hij blijkt een aangenaam causeur .
0 . B . VI 12
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--• 402 -Hij heeft veel gereisd, veel gezien, veel ondervonden . Kennis
gemaakt met menschen van allerlei slag . Zijn werk getuigt
er van . Bijna al wat hij vertelt is doorleefd .
Midden in het gesprek houdt hij sours plotseling op .
Zucht, slaat zijn oogen ten hemel, bekijkt zijn mooie hander,
zucht weer . . . en weet dan heelemaal niet meer waarover
hij 't had . Hij draait, lacht, gesticuleert
en eindigt
met een beleefdheidsvraag . Na verloop van een uur is
het aantal houdingen, dat hij aangenomen, de gestes, die
hij gemaakt heeft, ontelbaar . Alleen als hij voor zich uit
staart is het kleine, bewegelijke lichaam in rust .
Ik noemde hem zooeven „l'acteur maiiqu4 ." Herman
Bang had werkelijk gehoopt tooneelspeler to kunnen
worden. Zijn tenger lichaam en zwakke stem bleken er
niet voor geschikt . De geheele lijdensgeschiedenis van zijn
verijdelde verwachtingen vinden wij weergegeven in : „Een
Ondergaand Geslacht ." Bangs eerste werk . Geschreven
toen hij nauw twintig jaar was .
William H o g is gedeeltelijk een getrouw beeld van
den jeugdigen schrij ver zelf. Veel mag er op dit eerste
werk zijn aan to merken
de schrijver zelf is de eerste
om het toe to geven
maar het geheel blijft een stuk
levee dat er op roerende wijze in geschilderd is .
Toch heeft B a n g zich op den duur niet geheel aan
het tooneel kunnen onttrekken . Kon hij zelf niet spelen,
dan zou hij 't tenminste anderen leeren . Jarenlang was
hij to Kopenhagen als „Scene-Instructor" werkzaam . Zijn
talent riep hem zelfs naar Parijs waar hij den troep van
1'Oeuvre onder L u g n 4 P o e verschillende drama's van
I b s e n liet instudeeren .
Onlangs hielp hij op verzoek een troep in Kopenhag en
met Holger D r a c h m a n n s „De Prinses en het halve
Koninkrij k" 1).
1) Sedert dit geschreven is, in het begin van dit jaar, nam
Herman Bang op herhaald en dringend verzoek weer voor den winter
1906-1907 een vaste plaats ale Scene-Instructor aan een der Kopenhaagsche theaters aan . Er gaan bijna ongelooflijke verhalen over het
fabelachtige salaris dat hem daarvoor is aangeboden .
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Ik laat hier volgen hoe D r a c h m a n n zich over
B a n als „Instructor" nitliet .
„Ik heb menig maal de resultaten gezien van B a n g s
bemoeiingen, maar ik heb nooit tevoren gelegenheid gehad
met hem samen to werken . Als men denkt aan het kleine,
ten g ere, zwakke mannetj e, verbaast men zich to recht over
de macht, die hij over de acteurs uitoefent . Allen beven
voor hem, zonder uitzondering. Hij verstaat de kunst om
zelfs den allergewoonsten figurant to doen gelooven, dat
hij zooniet de grootste acteur van de wereld, tenminste
absoluut onmisbaar is . En daarin zit juist Bangs kracht .
Ik ken regisseurs van de grootste Europeesche theaters,
maar niemand die Bang overtreft . . . . Misschien staat
M a x G rub e in Berlijn even hoog . . . . zeker ben ik er
niet van .
Eerst vreesde ik, dat Herman Bang de stemming
van mijn. ,sprookje" niet begrijpen zou . Maar verre van daar .
Zijn opmerkingsgave, zijn geest verrijken het geheel met
duizend details uit het leven zelf gegrepen . Want B an g
is zeif dichter . Zijn lyrische natuur legt een glans over
alle tooneelen . Ik durf zeggen, dat als ik onder B a n g s
vertolking mijn eigen werk aanschouw, ik werkelijk ,het
g evoel krijg van een heerlijken 1)eenschen zomerdag vervuld van geuren van bosch en wei ." Z66 echt Deensch is
inijn stuk en z66 echt Deensch heeft B a n g mijn gedachten
tot de zijne weten to maken .
het was maar goed dat we hem er voor zetten ."
Zeker
Ook I b s e n s ,Rosmersholm" kwam op het einde van
het afgeloopen tooneeljaar onder B a n g s leiding op het
tooneel .
Niemand minder dan Betty N an s e n vervulde de
rol van Rachel. I b s e n zeif had zich de mise en scene
niet Noorscher kunnen wenschen
zelfs het groote Noorsche
houtvuur glom in den hoogen haard . Voor menschen die
B a n g persoonlijk kennen was de „Instructor" misschien to
goed weer to vinden in den acteur die voor ,Rosmer"
'speelde, maar het geheel toonde een volmaakt begrijpen
-van I b s e n s Yneesterstuk, een absoluut volkoinen zich in-
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lang er menschen bestaan, die I b s e n begrijpen, zooals
Herman Bang herhaalde malen getoond heeft hem to
begrijpen, zullen I b s e n s drama's ten tooneele gebracht
worden --- niettegenstaande het protest van ontelbare nietbegrij penden .
Behalve als acteur en regisseur is B a n g in Denemarken
vooral bekend als ,Oplmser." Hij is een conferencier par
excellence . Hij leest niet zooals de meeste anderen, maar
hij acteert . Ook hier herkennen we in hem den acteur .
Eens zou hij lezen in de concertzaal van Tivoli . Het
publiek ging er vroeg heen om zeker to zijn van een goede
plaats. De groote zaal was reeds eivol toen er op het tooneel
nog druk met meubelen gesj ouwd werd. Het was of er
com4die gespeeld zou worden, tafeltjes, stoelen, een canape,
van alles werd er aangedragen. De onnoozele toeschouwer,
die niet beter wist, vond al die moeite onn oodig . Want,
nietwaar
als er iemand leest is een tafel en een stoel
en een glas water alles wat er noodig is . . . . Men zag
achter de coulissen het glanzend zwarte haar van H e r m a n
Bang
op de voorste rijen hoorde men hem zelfs bevelen
fluisteren : ,Stoel rechts
kleine tafel hoek links . . . . "'
Klokslag op tij d was alles gereed . Het publiek wachtte
op H e r m a n B a n g, die zeker warm en moe van 't bevelen en beredderen verschijnen zou . . . . Maar daar wandelt
een heer het tooneel op . Een peer met hoogen hoed,
overj as, handschoenen en wandelstok . . . . En terwij 1 hij
onder daverend applaus van het publiek, allerbeleefdst met
den hoed in zijn hand buigt en groet, daarop zijn handschoenen in zijn hoed werpt en zijn jas uittrekt, vlijt hij
zich in een leuningstoel neer, strekt zijn beenen uit . . . En
begint to praten . Alsof hij thuis was . Alsof hij iemand dieover hem zit iets vertelt . Een van zijn eigen vertellingen .
Maar zitten blijft hij niet lang, hij gesticuleert, lacht, weent,
juicht en smeekt, terwijl hij op 't tooneel keen en weer loopt,
zich op een canapd of in een fauteuil gooit . . . . En ademloos luistert het publiek toe . Heeft hij uitgesproken dan
davert de zaal en overlaad t hem met bloemen . Dan haast
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B a n g zich weg . Een vreemdeling, die hem zelf danken en
begroeten wilde, werd niet dan na veel aarzelen bij hem
toegelaten en vond hem in een klein onoogelijk hok op
een vuil achterplaatsj e, waar Bang zich verscholen had
om de nieuwsgierigen to vermijden . Daar zat hij badend
in zijn zweet, afgemat . De zwarte haren kleefden op zijn
voorhoofd, de hooge boord to voren zoo onberispelijk, slap
in elkaar gezakt . . . B a n g hijgde, buiten ad em . Pitoyable !
Weinigen vermoeden wat het den kunstenaar kost, als zij
-onder zijn levendige voordracht juichen of weenen, wanneer
hij weergeeft
eeft een passage als de volgende
„De menschen liepen onrustig heen en weer op straat . .
Men riep elkaar in 't voorbijgaan toe en Rep door met het
hoofd g ebogen voor den regen . Door den storm was 't
uithangbord van den barbier aan den overkant losgeraakt,
zoodat 't koperen bekken tegen den muur klapperde . . . .
De reg en begon in hevige vlagen neer to vallen . S t e 11 a
ging weer naar de wieg . A age keek haar aan en lachte
flauwtj es, zijn borst ging hevig op en neer, zijn kleiue
handjes plukten krampachtig aan het dek .
Hij begon blauw in zijn gezichtje to worden .
William Rep naar de wieg en keek zijn broertje
nieuwsg ierig aan .

,,Broertje is ziek," zeide hij en frommelde verlegen
aan 't groene gordijntje . S t e 11 a had geen rust, zij liep de
kamer op en neer, hield in de hoeken even halt en begon
dan weer . Het was alsof de storm bij de minuut toenam .
Zij stood weer bij 't raam . Nu zou H o g toch ook wel
gauw komen . . . . Een enkel hoornsignaal beneden op
straat deed haar opschrikken .
„Wanneer komt vader :'" vroeg Nina .
S t e l l a keek naar buiten. Op straat liepen een massa
menschen heen en weer . Zij hoorde hen op de markt om
den hoek luid schreeuwen, het klonk alsof er commando's
werden gegeven . Zij zag een paar officieren aau den overkant onder de lantaarn druk samen in gesprek . Hun lange
regenjassen waren door en door nat . A age huilde in zijn
wieg . Zij verliet 't venster om. hem to wiegen. De storm
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werd steeds heviger, de regen zweepte neer . . . . op straat.
't geklak van veel voetstappen, steeds meer . De wind
huilde in de kachel, het kind kreunde zacht . . .
,,Kijk ze eens loopen," zeide Nina . Zij was op eenn
stoel bij 't venster geklommen .
William trok haar aann haar jurk .
Men hoorde paardengetrappel op straat en haastige
kreten, hoornsignalen . . . . S t e 11 a stond verschrikt van
de wieg op . . . .
,,0, m.oeder !" riep William angstig en liep naar
haar toe .
Nina holde van het venster weg. Opeens beg onnen
de beide kinderen tegelijk to huilen .
Van alle kanten hoorde men nu hoorns klinken, gejaagde hoefslagen, geloop van menschen en lawaai op straat .
S t e 11 a gooide 't venster open. De storm sloeg gierend
tegen den muur, de regen kletste haar in 't gezicht, haar
voorhaar woei op . . . .
Aan alle deuren stonden menschen, soldaten liepen uit
en in. Een compagnie ging in gesloten gelederen haastig
de straat door . Op de doornatte, glibberige steenen weerklonken de siobberende voetstappen . . . S t e 11 a hoorde een
paar vrouwen beneden aan de voordeur weenen .
„Komen ze ?" riep zij hun toe . En nog eens, luider
„Komen ze ?" De storm dreef haar woorden voort, niemand
hoorde haar, terwijl zij zich aan 't klepperend venster moest
vasthouden
als korte noodkreten klonken van alle
kanten de gejaagde hoornsignalen .
„Komen ze?" riep zij opnieuw, luider nog, terwijl zij
ver uit het venster boog . Niemand antwoordde . In vollen
zij riep weer, hij
galop reed er een adj udaut voorbij
antwoordde en schudde zijn hoofd, maar de storm voerde
zijn woorden mee .
N i n a zat bij de wieg .
„ Moeder, A . age wordt heelemaal zwart in ziju ge
zicht," riep zij .
De moeder haastte zich naar de wieg. Hot kind lag
met strakke oogen to reutelen . Zij duwde N i n a weg en.
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wierp zich met een kreet over de wiegb - nam 't kind op,
legde 't weer neer. ,Hij sterft, o, hij sterft !" riep zij . Zij
vloog op, greep een fleschj*e en goot eenige droppels op
een lepel. ,Hij sterft," herhaalde zij zachter en bleef
werktuigeljjk zuchten : ,Hij is dood, o, hij is dood ."
De luiken klapperden tegen den muur . De wind rukte
het gordijn los, zoodat het als een vlag door de kamer
woei ; de vlam van de lamp sloeg op en stoomde . . .
W i I I i a m en N i n a zaten in een hoekje achter de boekenkast
zachtjes to huilen ; de jongen lag met zij -n hoofd op den
schoot van zijn zusje .
S t e 11 a had zich over de wieg geworpen . Van de straat
weerklonk een onrustig peen en weer geloop en een verward geroep, terwijl zij angstig het kind aanstaarde . Toen
werd de deur opengegooid.
H 8 g had een lange regenjas aan, het water droop
van hem of en stroomde over den grond . , ,Zji zijn er,"
zeide hij haastig. ,De prins vlucht ."
De kinderen begonnen harder to huilen . H6g streek
het water van zijn jas .
Hij kon haast niet spreken .
51 Ga je ook weer weg?" vroeg S int e l l a angstig .
,Ja, de prins vertrekt over een paar minuten ."

Zij stood een oogenblik stil . Toen zeide zij zacht :
,,Het kind sterft ."
H6g ging naar de wieg, A a g e hield met zijn kleine
handjes het laken krampachtig vast . Toen boog H8g 't
hoofd en vertrok .
S t e 11 a zag hem beneden op straat naar de club loopen .
Een lange rij soldaten sloeg den hoek om, de markt op .
Zij holden meer dan dat zij liepen, met de hoofden diep
neer in de opgeslagen kragen . De regen nam steeds toe,
men hoorde 't water om de voorthollende beenen kletsen . . .
De lange rijen schenen 4en enkele zwarte gedaante .
Mannen en vrouwen liepen verward heen en weer op
het trottoir . De hoorns klonken zonder ophouden .
Toen werden er hoefslagen op de markt gehoord . Een
cavalcade stormde voorbij, de lange jassen fladderden in
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den storm, de paarden steunden .
S t e l l a herken de den
prins . Zij zag duidelijk zijn trekken in het licht van de
lantaarn ; hij zag doodsbleek .
S t e l l a beefde en klappertandde . De regen had haar
hoofd en gezicht nat gemaakt . Zij draaide zich om, W i 11 i a m
stond aan haar japon to trekken .
,,Wat is er ?" zeide zij .
„Waarom toeteren ze zoo ?" vroeg hij .
,,Omdat de Denen vluchten," zeide zij en keek weer uit .
William snikte .
„Nu slaapta gA"
e," zeide Nina .
,,Wat zeg jeP"
,,A a g e slaapt ."
„slaapt !" Het klonk als een kreet, zij keek naar de
wieg . . . . 't was of zij geen voet verzetten kon . . . .
Het raam bleef tegen den muur klepperen . Er brak
een ruit en de stukken vielen kletterend op de steenen
trappen . De haastig e, gelijkmatige voetstappen van de
troepen door de straat verloren zich al meer en meer
hier en daar hoorde men een enkelen schellen hoorn . . . .
S t e 11 a lag plat op den grond bij AA a g e's wieg en
snikte, terwijl ze haar aangezicht in 't kleed verborg .
William huilde den geheel en nacht . (Fragment uit
Een Ondergaan d Geslacht .)
Zij, die hem dit hoorden weergeven vergeten het nooit .
Men leeft all es mee : de angst van de moeder voor haar
kind, dat op sterven ligt terwijl de vijand op het punt
staat de stad binnen to trekken en de troepen opgesteld
worden . Wij hooren en voelen de onrust, nog vergroot door
den loeienden storm. Bang geeft dit alles op meesterlijke wijze weer. Zijn heele lichaam is in actie. Zijn stem
fluistert en gilt, jammert en roept en sterft klagend weg
bij de woorden : „William huilde den geheelen nacht" . . .
Wij voelen dat de schrijver als kind dit alles heeft
meegemaakt . De geheele oorlog van 1864 heeft een diepen
indruk gemaakt op het ontvankelijk kindergemoed van den
jongen, zenuwachtigen 11 e r m a n B a n g van then tijd . Een
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indruk die hem als man nog steeds bij blijft . Zijn ouders
moesten destijds zelf voor den vijand vluchten . Zijn vader
in dienst
wij lezen er van in „Tine ."
Op „Een ondergaand Geslacht," dat van wege „de
durf" veel besproken en zelfs ,verboden" werd en waarin
Herman Bang zich den voorlooper toonde van een
nieuwe wordende literatuur, volgde „Phedra ." Veel minder
breed van opzet, veel soberder over 't geheel dan 't vorig e .
De schrijver heeft het ook in Phedra over een oud adellijk
geslacht dat zijn ondergang tegemoet gaat .
,,Bang heeft zijnn heele leven door gevoeld to leven
onder een soort geslachts-noodlot, zooals het noodlot in
het Grieksche drama," zeg t Dr . G e o r g B ran d e s . „Daarmee is hij vervuld en door de Crag iek daarvan vervolgd
en daaruit spruit de melancholie, waarvan alles wat hij
schrijft doordrongen is ."
De woorden die E 11 e n in „Phedra" spreekt en die ik
hier volgen laat, kwamen zeer zeker uit het hart van den
aristocratischen schrijver zelf. B a n g hoort werkelijk tot
een zeer oud adellijk geslacht .
„lk beschouw mij zelf werkelij k n iet als beter, maar
wel als anders dan . . . de democraten. Ik voel niet zooals zij, ik kan niet leven zooals zij . . . er is een verschil
van ras tusschen ons . . . Dat verschil ontstaat door opvoeding, door indrukken, door allerlei . . . Menschen die
hun voorouders niet kennen, die denzelfden grond niet bezitten en betreden, weten niet wat het zegt, door het
werk, den arbeid van je geslacht omgeven to zijn, omring d
to wezen door hun schaduwen, ze bij iederen voetstap tegen
to komen. . . Te weten : die heeft dat gebouwd, die dat
bij de meesten
gedaan . . . Het bezits-gevoel doet zooveel
ontwikkelt het een gevoel van verantwoordelij kheid . Dat
maakt de aristocraten tot geboren aanvoerders van den
eeuwigen maatschappelijken strijd . Zij voelen zoowel het
bezits-geluk ais den plicht waartoe bezit dwingt ."
De schrijver verschuilt zich zelf graag achter een van
de personen in zijn werken . We herkennen hem in Phedra
in den fijngevoeligen, mooien, naleven Carl „met zijn
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groote kin deroog en ." Carl, die als j ong en van twintig
jaar zich blozend achter in de loge terugtrok toen een wat
al to veel ged4colleteerde zangeres eenige scabreuse liederen zong. . . C a r l, die het water zoog van de mooie vingertoppen van zijn jonge stiefmoeder toen zij bloemen in
vaasjes schikte. . .
Ondertusschen leidde H e r m a n B a n g toen een vroolijk,
onbezorgd leven . Zijn rijke familie betaalde al zijn buitensporigheden, de grootvader (de oude Excellentie uit het
Grijze Huis) opende gewillig zijn secretaire en deelde bankbriefj es uit zonder ze to tellen . Is het to verwonderen
dat B a n g genoot wat geld to genieten gaf ? Hij reisde
veel, meestal in gezelschap van voorname, rijke vrienden
en schreef op zijn reizen veel krantenartikels over al wat hij
zag en ondervond. Later verzamelde hij een deel van die
artikels in : ,Realister op, Realisme. Kritiske Studier ." En in
„Herhj emme og Derude ." Dit laatste kwam uit in 1881 en
begint met „Een ong edrukt Feuilleton over Velen en Veel ."
„Een feuilleton dat allerlei vrag en van den dag behandelt . Vragen, die de een misschien „vlinders" een ander
misschien „vliegen" zal noelnen .
Het geheel is eenn veelkleurig mozalek iar elkaar genet
door de handen van het toeval . Maar voor den schrijver
zelf een gedachtenleven door den caleidoscoop gezien ."
Een ieder, die een ernstige studie van den schrijver
Her m a n B a n g wil makes, mag deze artikels en schetsen
niet ongelezen laten .
Het zijn de ondervindingen van twee lange jaren reizen
in het buitenland, toen de schrijver jong was en zeker op
veel een heel anderen blik had dan nu .
De omstandigheden veranderden langzamerhand voor
den jongen Bang . De tijd brak aan dat grootvader, noch
andere familieleden zijn zakken vullen konden . . . veer
zwierf hij rood, soms met een reizend toone,elg ezelschap,
soms alleen als journalist . Er was een tijd, dat hij dagbladartikels schreef voor vijf verschillende landen . Uit
Duitschland verbannen, waar hij door de overheid als „gevaarlijk" beschouwd werd, vluchtte hij naar Weenen en

Praag, reisde naar Husland, Zweden en Noorwegen, Frankrijk, Belgie en Holland en schreef, schreef . .
Op ,Phedra" volgde ,Stuk," waar we in Her I u f Berg,
H e r m a n B a n g gepersonifieerd vinden . Maar dit geheele
boek schijut mij met weinig liefde en geestdrift geschreven .
We missen er de durf en de kracht in die de beide vorige
werken k.enmerken .
Op zijn rondreizen heeft Bang met andere artisten
armoe geleden als de schamelste bedelaar en feestgevierd
en geofferd aan Venus en Bacchus als de rijkste student .
Wie er meer van weten wil leze zijn „Ti Aar," waarin hij
die tien jaren van rondtrekken met een meesterhand beschreven heeft . Over de meeste bladzijden van dit boekje
ligt een humor die ons den melancholicus Her m a n B a n g
geheel vergeten doet .
Gedurende die jaren deed hij ook de stof op voor zijn
,,Vertellino,en uit de Kunstenaarswereld ." Hij heeft meegeleefd en geleden met de acrobaten, koorddansers en
dierentemmers wier tragisch lot hij beschrijft .
Een meesterstukje van tragiek en humor vinden wij
onder die ,Vertellingen" in ,Charlot Dupont, de Viool
Virtuoos ." C h a r l o t D u p o n t, die zeven jaar was toen hij
,,voor 't eerst in een fluweelen blouse met een kanten kraag
in het Trocad6ro op een weldadigheidsconcert speelde. Hij
had succes - hij kon nauwelijks zijn viool vasthouden .
Na zijn eerste stukje werd hij door het heele bestuur
gezoend .
C h a r lot groeide op, maar bleef voor het publiek
steeds zeven jaar . Hhj moest met een hoepel in het park
loopen als hij veel liever met jongens van zjjn leeftijd
kattekwaad uitvoerde .
Onder het 8tudeeren viel de viool hem van vermoeidheid nit de handers en hij wreef de tranen over zijn gezicht :
,,No(, eens," zeide de impresario .
.Jk ben zoo moe," huilde C h a r I o t, ,ik wil niet . .
,,Kom, nog 4en keertje, dan krijg je iets lekkers ."
Chariot griende :
- wil goon Iekkers hebben ."
5 11
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„Wat wil je dan hebben als je het goed kent en . het
nog eens speelt?"
C h a rl o f keek door ziju vingers
,,Cigaretten," zeide hij .
Hij was twaalf jaar.
„Goed, cigarettes
speel dan ."
,,Drie
" zeide Char 1 o t.
,,Goed
drie dan . . . . "
Char l o t baalde de handen van ziju gezicht : „Ik
moet ze eerst zien," zeide hij
Op de uitvoering speelde C h a r i o t schrikbarend valsch .
De impresario wist dat dit het oogenblik was waarop hij
tegen 't publiek moest glimlachen . . . .
Iedere keer dat C h a r 1 o t in een van de groote steden
van Europa zijn afscheidsconcert gaf, vierde hij zijn achtsten
verj aardag.
's Avonds als de pianiste haar repertoire studeerde, lag
hij naast haar op den grond en staarde haar vol bewondering aan . Dan voelde Chariot eerst recht het voile
gewicht van zijn eigen ellende. Dan zakte hij afgemat en
uitgeput in elkaar, steeds met zijn oogen op de pianiste ."
In een reeks andere ,Vertellingen" toont Herman
Bang ons de veelzijdigheid van zijn talent, wanneer hij ons
verschiliende vrouwentypen schildert, ontberende, slovende
vrouwenzielen . Vrouwen, die lijden in stilte, moedig verdragen, opgewekt ontberen . Onder den titel ,Onder het
Juk" zijn deze vertellingen reeds jaren geleden in Holland
verschenen, maar ik vrees zeer niet genoeg bekend . Zijn
roman „Tine" then hij zoo roerend aan de nagedachtenis
van zijn moeder heeft opgedragen, vond dadelijk meer
ingang in den vreemde . „Tine," op zichzelf reeds een
kunstwerk, wint nog indien men het beschouwt in verband
met ,Een Ondergaand Geslacht" dat er aan vooraf ging
en ,Stella," dat er op volgde. ,Stella" bevat twee romans
„Het Witte Huis," en ,Het Grij ze Huis," die op verzoek
van den schrijver, onder 4en titel in Holland verschenen .
,,Het Witte Huis" fijn, teer en mysterieus .
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„Het Grij ze Huis" krachtig en forsch, harde waarheden
verkondigen d .
In ,Het Witte Huis" heeft de moeder van den schrijver
de hoofdrol . Hij vertelt hoe gul en vrijgevig zij is . Dezen
karaktertrek heeft de zoon zeer zeker van zijn moeder
overgeerfd . Als zijn zakken goed gevuld zijn, wat fang
niet altij d het geval is, geeft hij weg aan amen en behoeftigen waar hij kan, zonder to denken aan den dag
van morg en .
Uit vertrouwbare bron hoorde ik eens het volgend
verhaal : B a n g had in den vreemde gelezen en veel succes
gehad . Zijn zakken waren vol . Toen hij op 't punt stond
zijn hotel to verlaten, bemerkt hij dat hij een paar bank
biljetjes op zijn kamer boven heeft laten liggen . Laten
halen ? Diet de moeite waard . Goed voor het kamermeisj e .
Op straat steekt een bedelares haar hand naar hem
uit. B a n g graait in zijn zak en geeft .
,,Hoeveel geef je wel ?" vroeg zijn bezorgde vriend.
„Hoeveel ? . . . . Denk je dat ik dat tell"' was het bijna
verontwaardigde antwoord .
Is er geld noodig voor een liefdadig doel, Bang is
de eerste om to helpen. Dan leest hij en staat geregeld de
geheele opbreng st af. Of wel hij doet mee aan een fancy-fair .
Liefst zet hij den heelen boel op touw
dan is een ieder
zeker van het succes . Door zijn uitstekend Fransch spreken
is hij de favori van prinses Marie van O r l 4 a n s, d&
vrouw van prins W a 1 d e m a r, den jongsten broer van den
tegenwoordigen koning . Prinses M a r i e had voor een
fancy-fair eens eenige la France rozen geteekend, die B a n gverkoopen zou . De voorraad was weldra uitgeput, de opbrengst groot
maar B a n g was nog niet tevreden . Toen
bood hij zijn naamkaartje met eigenhandig geschreven
handteekening to koop
het geld bleef stroomen en
B a n g steeg nog in de gunst van „la princesse ."
B a n g s talent van Fransch spreken doet mij denken
aan een ander voorval . Een Belgisch schilder zag onlangstoevallig een portret van Herman Bang als jongen van
twintig jaar . Het portret droeg geen naam en over den
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oogen van den schilder gingen de kamer rond, namen alles
in zich op -- tot zij plotseling op het portret van den
jongen B a n g gericht bleven, alsof de ,groote kinderoogen"
hem niet wilden loslaten . . . . En plotseling roept de Belg
uit : ,Mais ce sont les yeux de H e r m a n B a n g! Le petit
Danois qui parle un francais biers meilleur que nous autres !"
De schilder had hem vele jaren geleden in Parij s ontmoet .
B a n g s gestel, al niet heel sterk van jongs af, is er
door zijn weinig geregeld levee niet beter op geworden .
Herhaalde malen meenden zijn vrieuclen, dat zijn laatste
uur geslagen was . Zijn borst is zwak en ook zijn hart
schijnt niet geheel in orde . Hij is echter zeer geneig d tot
overdrijven en zooals G e o r g B r a n d e s zegt : „Hij kweekte
zelf zijn ziekelijkheid aan . Bet is in zekeren zin zijn
ambitie om niet gezond to zijn ." Hij beklaagt zichzelf
graag . „Mijn arme hart," „mijn arme borst," „mijn arme
longen"
dat ,arme" hoort er altijd bij .
Eens schreef hij, toen hij van een zware ziekte herstelde
,,Mijn arme hart wil niet meer,kloppen . Ik lig hier. Doe
niets . Zelfs mijn schrijftafel schijnt to weenen, omdat ik er
niet meer aan werken kan ."
Van alles ziet hij bijna bet eerst den droeven kant .
Er waren hem bloemen gezonden . Een overvloed van eerste
lentebloemen. Een ieder zou zich verheugd hebben over de
stralende pracht . B a n g schreef
„'t Was of ik 't heele voorj aar voor mijn oogen en verwelken zag."
Niet lang geleden was hij zeer onderhevig aan bezwijmingen . De adoratie voor Bang (bijna al wat jongmeisje
is „dweept" in Kopenhagen met hem), strekte zich bij zijn
verschillende aanbidsters zoo ver uit, dat zij er op ,aasden"
hem to zien flauwvallen . Hij logeerde aan zee, waar het
gemakkelijk was hem niet uit 't oog to verliezen en eenige

jonge meisj es sloegen hem nauwkeurig gade .

Maar zij

werden steeds teleurgesteld . . . .
Plotseling verspreidde bet g erucht zich in bet dorp,
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dat de dichter werkelijk flauw gevallen was . . . . Niemand
had hot gezien, mar de aanbidsters waren zoo geschrikt,
zoo bang, dat hij ernstig ziek zou worden, dat zij niet wisten
wat zij wel voor hem konden doen. Er werd naar de stad
en toen Bang
getelefoneerd om bloemen en vruchten
beter was vertrok hij, zonder een woord van dank . Trouwens
hij zou wel dagwerk hebben als hij inging op alle vriendelij kheden en ,avances" van het schoone geslacht . Ads hij
ziek is op zijn kamer in de stad weet de ziekenverpleegster
gewoonlijk ook geesn raad met de massa's bloemen, vruchten
en lekkernijen die den zieke toestroomen . Eens ging iemand
hem bezoeken, toen hij ziek was en meende hem to vinden
omringd door bloemen en cadeaux . . . . Hoe groot was niet
zijn verbazing toen hij bij den patient werd toegelaten en
hem in bed vond zitten door kussens gesteund en voor
hem op het dek geldstukken netjes op rijtjes . . . . Bang
was in een van zijn perioden van armoede . . . Vermoedelijk
deed de zieke een dronkemansgebed . Dat is ook menschelijk . En noodzakelijk . . . .
Met B a n b staat men trouwens altijd aann allerlei verrassingen bloot . Hij was heel ziek, had longontsteking,
terwijl hij logeerde in een hotel ergens buiten . Een ziekenverpleegster schreef de vreemde dame die hem bezoeken
zou, het uur dat de zieke haar spreken kon . Aarzelend en
angstig trad de bezoekster de ziekenkamer binnen . Verwachtte zijn zwarte haren op het kussen to zien liggen, zijn
mooie, witte handen vermoeid op het dek . . . . Maar H e rm a n Bang lag op een chaise-longue met een zijden deken
over zich peen en lachte haar vriendelijk tegemoet . Op een
opmerking van de bezoekster riep hij uit
„Wat, ik een dame aan mijn bed ontvangen P" En
plotseling schopte hij de deken weg en lachte luid
„Ik heb een broek aan en schoenen, kijk maar !" En
jawel, een nachthemd, een fijn lakensche broek en verlakte schoenen !
Hij wilde de vreemde dame op alle mogelijke manieren
toonen dat zij welkom was . Duwde haar een bouquet rozen
in haar hand : ,Daar voor u ." Overstroomde haar zakdoek
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met odeur, waar hij zelf een groot liefhebber van is, bood
haar cigaretten aan en ten slotte een fijn d4jeuner, dat
ondertusschen op een klein tafeltj e in den hoek van de
kamer gereed was genet.
Ze spraken Fransch. De zieke vergat geheel dat hij
ziek was . Lachte, staarde, praatte en staarde weer .
„U had moeten trouwen, is dat nou een leven voor
iemand, die gedurig wat mankeert," zeide de gast .
„Trouwen ? Ik ? Dat is 't eenige ongeluk, waaraan ik
ontsnapt ben."
Toen kwam er een ander bezoek . De vreemde dame
beantwoordde den beleefdheidsgroet van de nieuwe bezoekster
in het Deensch en B a n g sloeg wanhopend zijn oogen ten
hemel, hief zijne armen omhoog en jammerde :
,,0, God ! Ze praat Deensch !" Als gebeurde hem een
groot onrecht .
Tusschen „Stuk" en „Stella" verschen en no- : „Ludvigsbakken" en ,Aan den Weg." Het eerste en „Ludvigsbakken" zijn in Holland niet bekend
misschien is
het laatste to uitsluitend Deensch om in den smaak van
het Hollandsche publiek to vallen . In ieder geval stelt
de schrijver zelf dit boek zeer hoog en verscheen het .
twee jaar geleden toes Bang zijn vijf en twintig-jarig
schrijvers jubileum vierde in pracht-uitgave. Het fijne,
mooie, droeve ,Aan den Weg" is in het Hollandsch vertaald evenals ,,'s Zomers Buiten" dat volgde op „Stella ."
,,'s Zomers Buiten" is een kleine, niet veel beteeken ende
vertelling . Toen volgde ,Ravnene" en eindelijk „Mikael,"
dat reeds in dit tijdschrift besproken is, tot nu toe het
laatste werk van den schrij ver . Eenige kleine schetsen en
vertellin gen uitgezonderd . En juist omdat het zijn laatste
is zij het mij vergund er nog even op terug to komen.
Want „Mikael" toont ons dat de geest, die in het tengere ,
lichaam huist, sterker is dan ooit . ,,Mikael" is een kunstwerk .
De held C 1 a u d e Z o r e t, een modern Renaissance type,
forsch en krachtig als uit marmer gehouwen . En dit to
kunnen constateeren doet goed. Zoo dikwijls blijft een :.
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auteur zichzelf niet gelijk. Staat een nieuw werk ten
achter bij een voorgaand .
„Mikael heb ik geschreven met mijn bloed ."
„Mikael moet mij bewijzen of ik nog tot iets in staat
ben . Of dat alles uit is ."
„Mikael is het eenige werk, waarvan het lot in het
buitenland mij interesseert . Wat zegt men er van?" schreef
de schrijver sinds „Mikael" in het Hollandsch uit kwam . En
vooral waar is zijn „Mikael is het eenige werk, waarvan
het lot in het buitenland mij interesseert ." Nooit stelde
de auteur eenig belang in kritieken over zijn andere werken .
Als men hem er van vertelt glimlacht hij en staart . . . Als
men hem er over schrijft negeert hij het geschrevene .
Wij vinden iets van den dartelen, vroolijken Bang
terug in de persoon van Mikael . Niets van het fijn-droeve,
overdreven-teere, scherp-cynische van den auteur .
Het is of de „latere" Bang zichzelf met geweld op
den achtergrond gedrong en . heeft. Alsof hij al zijn kracht
besteedde aan het detailleeren . Want in Bangs werken
is ieder d4tail van beteekenis . .ETij beschrijft weinig, maar
toont aan . ledere handbeweging, iedere oogopslag is van
belang voor de karakterteekening van zijn personen .
Zijn zinnen zijn gewoonlijk kort . Zijn zinbouw niet
altijd taalkundig j uist . Men verwijt hem menigmaal in
Denemarken, dat hij zijn taal niet kent . Hij, die weet to
tooveren met zijn taal ! Zijn woorden z6o weet to plaatsen,
zijn zinnen zoo om to gooien tot ze den gewenschten indruk
geven ! Hij werkt veel met monosyllaben, die zoo moeilijk
in een vreemde taal zijn weer to geven . En toch zooveel
afdoen tot den ,Bangschen" stijl . En zijn dialoog zoo heel
natuurlijk makes .
Eens werkte hij aan twee boeken tegelijk . Drie, vier
uur aan het eene dan eenige urea aan het andere . Geen
wonder dat de arbeid den schrijver een heel stuk zenuwleven kost !
Ook enkele tooneelstukken schreef B a n g, die niet veel
opgang maakten en meestal niet anders zijn dan een ,simple
lever de rideau ." Zijn beste drama ,Beiden" verscheen in
O . E.VI12
27
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Hollandsche vertaling . Het is een korte tragedie, die pakt
als 't stuk goed g espeeld wordt .
Gedichten maakte Bang ook, maar weinig . G e o r g
B r a n d e s zegt dat Bang niet weet wat verzen zijn en
zich verbeeldt poezie to schrijven als hij in plaats van
,,De bank staat in den twin," schrijft : „In den twin staat
de bank ."
fijngevoeld is in ieder geval het gedichtje
Hoe ook
,,Aan mijn Moeder" wel .
In wonderlijke volgorde zijn de vertalingen van B a n g s
werken in Holland verschenen . „Aan den Weg" en „Mikael"
verschenen gelijktijdig, zijn ,Kunstenaars novellen" en
„Phedra" zjjn in aantocht . De Hollandsche lezer krijgt
zoodoende een verward begrip van den ouden en den
nieuwen B a n g . Want al zeide ik zooeven dat de schrij ver
zich zelf gelijk gebleven is wat observatie-vermogen aangaat
wat zijn stijl en wijze van weergeven betreft is
het verschil tusschen zijn eerste en laatste werken enorm .
De gezochte beelden, de large zinneu, die zoo hinderlijk werken in ,,Een Ondergaand Geslacht," zoeken wij to
vergeefs in zijn latere werken .
Om een voorbeeld to geven
„En deze echt vrouwelijke geestdrift voor de toekomst
van dit jeugdige mensch, dat in haar armen beefde, deed
haar vergeten, dat zij zelf aan den oever achterbleef, terwijl
W ill i a m steeds alleen in de boot, met bloemen bekranst
over de zee der toekomst dobberde, het morgenrood en het
geluk tegemoet." (Een Ondergaand Geslacht blz . 181 .) En
nit „Mikael" de volgende, korte zinnen
,,Wie zou er eigenlijk gelukkig zijn ?"
De Meester antwoordde
j a, wie ? Hij, die krij gt omdat hij g eeft ."
Of :
op het laatst
,,Als alles voorbij is, komt het ergste
vraag je jezeif af, of je haar werkelij k hebt lief gehad
of dat je haar alleen maar noodig had ."
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,,Noodio '11"
,,Ja noodig, alleen maar noodig . . . "
Noodig, zoo was het
noodig
de vrouw ult zijn
jeugd, de vrouw van M o n t r e u i 1, hij had haar noodig
gehad
alleen maar noodig, om toen het ongeluk met
hem to drag en . . . "
Welk een tragedie ligt er verborgen in dezen laatsten
zin . Maar toch overtreft de verholen smart die er op volgt
in de woorden
,,Noodig, zeker, ook Mikael
alleen maar noodig"
de tragedie die nog niet is afgespeeld
waarvan de
Meester het einde toen nog niet vermoedde . . .
Ik zeide zooeven, dat B a n g weinig beschrijft, maar zijn
personen laa t handelen, zoodat wij zelf de gevolgtrekkingen kunnen maken uit hetgeen we zien gebeuren . Een
schitterend voorbeeld hiervan is ,Het Grijze Huis ." Het
geheele drama, dat ons in romanvorm hier voor oogen
getooverd wordt, speelt of in twaalf uren . Het boek begint
met het schemerend aanbreken van den dag en sluit met
het intreden van den nacht . En alles wat er gedurende

Mien dag gebeurt levee wij mee .

Ook hieruit voorbeelden aanhalen
zou ons to ver
voeren . Maar ik kan niet nalaten hier een paar regels uit
Shakespeare's „King John" to citeeren . Bangs wijze
van weerg even herinnert mij werkelijk aan S h a k e s p e a r e,
en diens kunst om met details ons een geheel voor het
oog to tooveren . H u b e r t vertelt van den indruk then de
-flood van den jongen Pins Arthur gemaakt heeft
,,Old men and beldams in the streets
Do prophesy upon it dangerously
Young Arthur's death is common in their mouths
A.nd when they talk of him, they shake their heads
And whisper one another in the ear ;
And he that speaks doth gripe the hearer's wrist,
Whilst he that hears makes fearful action,
With wrinkled brows, with nods, with rolling eyes.
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I saw a smith stand with his hammer, thus,
The whilst his iron did on the anvil cool,
With open mouth swallowing a tailor's news ;
Who, with his shears and measure in his hand,
Standing on slippers, which his nimble haste
Had falsely thrust upon contrary feet,
Told of a many thousand warlike French
That were embattailed and rank 'd in Kent

Bang had die woorden kunnen schrijven !
Te eindigen zonder „den journalist" B a n g to noem en
is bijna onmogelijk . Hij bekleedt een eerste plaats onder
de Deensche hedendaagsche journalisten en ook , in zijn
krantenartikels blijft hij zichzelf steeds gelijk . Het is
heel verleidelij k om er een paar aan to halen en de veelzijdigheid van zijn talent no- meer to doen uitkomen . . .
Hij kan zoo heerlijk ,ondeugend" zijn, zoo scherp ook,
zoo cynisch, kan de dingen zoo allerdwaast in het ,komieke"
gooien . Weet de menschen zoo goed op hun plaats tezetten, van zich of to weren . Weet ze ook to roeren als
geen ander er zit een Vikingenkracht in de kleiue, fij ne
hand die zijn pen leidt . . .
Sinds de politieke geschillen ontstonden tusschen Zweden en Noorwegen, waarop de scheiding volgde, heeft
H e r m a n B a n g zich meer met de politiek der Scandinavische landen en die van Finland en Rusland bezig gehouden . Het heeft er veel van of hij een anderen kant
uit wil . Zijn laatste lezingen (in November gehouden) waren
ook van geheel anderen aard dan vroeger. Hij hield een
voordracht over „Vor Kultur og Vor Uvidenhed ."
Ook uiterlij k is hij veranderd de laatste maanden . Er
is een kalmte over hem gekomen, die er vroeger nooit was .
Vroeg men hem „Hoe zoo?"
hij zou zeker antwoorden als de moordenaar in een
van B a n g s laatste schetsen, wien men vroeg waarom hij
die moord gepleegd had
„Ik weet 't niet . 't Is zoo ."

VERZEN
DOOR

J. REDDINGIUS.

Klein liedje dat xuij loech een keer
in avondschemering,
ik wenschte en wachtte en vroeg al weer,
maar gij werdt zwerveling.
Klein liedj e dat ik weg al lang
gedacht had voor altijd,

maar dat mij kwam, die zeg : o zang

wees hoog gebenedijd,

Zoo dapper is uw maat, die gaat
in losj es-leuke loop,
het moegemarteld hart zijn smart
vergeet door Neil van hoop .
Klein liedje dat verscholen zat,
maar juicht van nieuws-af-aan,
slechts hij die veel to dolen had
uw zingen kan verstaan .
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TTw kleine boeksken neem en vind
het liedeken dat rijst,
dat lachend loopt en welgezind
maar deunt en danst en wij st .
Uw kleine boeksken neem, aanzie
de bloemkens in de wei,
al wit en geel, wel duizend die
daar blinken zij aan zij .
Uw kleine boeksken neem, dat was
uw smart eens en uw vreugd,
en schrijf gezeten zacht in 't gras
wat deugt en wat verheugt .
Uw kleine boeksken neem en wacht
bij 't boomken wit, zoo wit,
wat zingend zwiert en lacht en lacht,
gelukkig zit en zit .
Leef licht bij 't boomken, rein, zoo rein,
met bloesemkens bezet,
uw boeksken neem, een liedj a fij n
gefluisterd als gebed .
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1k dwaalde alleen door 't herfstig wood,
waar g eel als goud
viel blad na blad
op 't effen pad,
en dacht die glanzig-mooie sprei
gaat eens voorbij, voorbij .
Ik zag een kindje spelend gaan
door beukenlaan,
een jonge ziel,
het zonlicht viel
op g ouden haren, zacht als zij,
hun luister ging voorbij .
Ik liep en zong toen 'k buiten gang,
de meisering
ontloken was,
in 't blinkend gras
margrietj es stonden, zij aan zij,
het liedje ging voorbij .
Ik zag twee oogen, blauw, zoo blauw,
en wist ze trouw,
ze maakten licht
mijn aangezicht .
Tn 't ernstig-droef en bang getij
hun lichtg lans ging voorbij .
Al wat wij hier met de oogen zien
moet eenmaal vlien,
maar wat ook vliedt,
in 't lichte lied
daar leeft de vreugd van u, van mij,
o ging ze nooit voorbij .
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Tk wou wel alle dagen
een liederdansj e wagen,
maar weet niet of het mag,
zoo elken dag.
Te luistren en to leven,
to zingen en to zweven
en edel-licht to zien
wat moet geschien .
Twee reien klinken tegen
aan 't ende van hun wegen,
een nieuwe rij st weer blij,
en weer een rei .
Het spel doet weenen, weenen,
van zaligheid en henen
is droefenis, zoo droef,
o woorden toef.
Kom alle, alle dagen
maar vleien en maar vragen,
licht-kinderen kom nabij
en zegen mij.

VERZEN
DOOR

S . G . REDDINGIUS

VAN I3ARLINGEN .

Ik droom zoo zachtjes voor mij peen,
Mijn eigen wereld fijn en teer
Ik vind mijn stil geluk hier weer,
Niets wat ik meer begeer . . . .
Een vreugde groot voor al wat is,
Voor alle liefde, die ik voel
Her in bet bosch zoo luw en koel,
Ver van bet menschgewoel . . . .
De morgen schimt ivorig blank,
Zoo tusschen boom en struiken door,
Mij komt nu alles anders voor,
En smart gaat hier to loor . . . .
Dat doet bet stille, milde bosch,
Dat doet der vogels blij gezang,
Dat doet des morgens ommegang,
't Is al wat ik verlang . . . .
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0 droomen, droomen, droomen,
.Glover stille hei,
De lente voelen komen,
De lente maakt zoo blij
Hoe lief is ons het leven
Als wij in droomen zijn,
Hoe licht is ons het levee
Alom in lenteschijn .
Te loopen droomen, droomen,
Alover stille hei,
De lente voelen komen,
De lente maakt zoo blij
Mijn lief de blije Meiglans
Licht over je gezicht
Ik dans een lichte Meidans
En zing een klein gedicht .
Te dansen, dansen, dansen,
Alom in purper licht,
In avondzonneglanzen
Te zien je blij gezicht
Met lentelichte voeten
Te raken nauw den grond
Je oogen to ontmoeten,
Te kussen zacht je mood -0 loopen droomen, droomen,
Rondom zoo stil de hei,
Het doet van vreugd mij schreien,
En maakt me angstig blij .
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In schernerdichte wouden,
Is het zoo schoon to gaan,
Daar licht de lucht nog gouden,
Door looverstille blaan .
Daar zwieren. in een blonde rei,
De blanke elven zij aan zij,
In sprookj es-vollen dans .
Zij brengen ons den toover aan,
Van in een droomenland to gaan,
In maneblankeu glans .
Met princelijke statie,
Gaan wij, mijn lief en ik,
Daar alles is vol gratie,
Gebaar en gang en blik .
De elven gaan ons lichtend voor,
Wij volgen zacht het dichtend koor,
Door 't stille g oudpal eis
En als het woudgezicht verdroomt,
Ruischt nog alleen langs 't oud geboomt,
De vreemde droomenwijs .

NIEUWE BOEKEN
DOOR

G. F. HASPELS .
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,,Onverwacht komt zeker" is den literairen kriticus
soms de &enige troost, als hij, plaats nemende voor een
stapeltje nieuwe boeken, vreest voor wederzijdsche ver-
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stapeltjes tegelijk komen, en hij vasthoudt aan de opvatting
dat kritiseeren iets anders is dan, ten dienste van 'n slechts
door de mode tot lezen geprest publiek en ten faveure van
zwaar-beconcurreerde uitgevers, wat geijkte krachtwoorden
to herzeggen.
Die versnapering van 't onverwachte biedt zeker deze
studie over den invloed van den ,Werther" in onze literatuur. Was die invloed waarlijk zoo groot, en vergiste
zich dus W i l 1 e m d e C l e r c q, toen hij nog in 1824
in zijn Verhandeling over den invloed dar vreemde letterkunde op de onze beweerde dat G e l i e r t, L a v a t e r en
K l o p s t o c k ten onzent veel meer bekend wares dan
G o e the en S c h i l l e r :' In elk geval grooter dan we
wisten uit de directe en zijdelingsche studies over dit
onderwerp door Busken Huet, Jan ten Brink, C . G .
Kaakebeen, J. C . Luzac en E . F. Kossmann. Daarentegen niet onverwacht, zelfs logisch was het, dat, nu
zulks zoo bleek to zijn, Been Nederlander maar wel Dr .
Karl M e n n e dit onderwerp heeft ,ersch8pft" -- want
om zoo iets to bestaan moet men 'n alwetende duitsche
doctor wezen . Dat dit daarom niet altijd tergend-vervelend
behoeft to zijn, bemerkte men niet slechts bij 't weer,
moeten glimlachen om die literatuur der ,genoegelijke, bekoorlijke droefgeestigheid", ja ,wellustige droefgeestigheid", .
(F e i t h), maar ook bij de ontdekking d e C 1 e r c q's bewering door M e n n e' s studie volkomen bevestigd to zien .
Hoe'? G o e the niet bekend, en zijn Werther toch van
zulk een invloed ten onzent ? Karl M e n n e verklaart ons
't raadsel, door to verhalen dat op geen onzer vertalingen, .
waarvan een enkele zelfs 'n derden druk haalde, den naam
des schrijvers werd vermeld, en G o e t h e' s werk algemeen,
zijn naam nauwelijks bij enkelen, bekend was .
Maar des to beter zijn sentimenteele gedachtenwereld,
en aan H a m l e t en O s s i a n ontleende motieven . Z66,,
dat Mr . R h ij n v i s F e i t h ze kalm overneemt . Plagiaat,
anders niet, moeten wij den brief van 18 Januari uit zijn
Ferdinand en Constantia (I) noemen van den brief ged . 12:
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October uit den Tfrerther (II) . Deze beg int : „0 s s i a n hat
in meinem Herzen den Homer verdrangt . Welch eine Welt,
in die der Herrliche mich fiihrt ! Zu wandern fiber die Heide
umsaust vom Sturmwinde, der in dampfenden Nebeln die
Geister der Vater im dammernden Lichte des Mondes hinffihrt. Zu - horen vom Gebirge her, im Gebriille des Waldstroms, halb verwehtes Aechzen der Geister aus ihren llohlen
and die Wehklagen des zu Tode sich jammernden Madchens, um die vier moosbedeckten, grasbewachsenen Steine
des Edelgefallnen, ihres Geliebten ." F e i t h Loch len gt dit
aan aldus : „O s s i a n en Young zijn de eenige vrienden,
die mij bijgebleven zijn . Alle overig e boeken zijn sederd
lang voor mij verloren geweest . Mijn hoofd is to zwak
om to denken, en mijn hart to beroerd om in alle stilte
aandoeningen to delen . Maar O s s i a n en Young leze
ik niet
ik hoor die edelen spreken en in elk hunner
zie ik een' lotgenoot, een' medelijder . Zij voeren mij
juist die groote en heerlijke toneelen rond, daar mijn
ziel zo graag op zweven mag . De eerste in stormende
nachten over heiden en ijsklippen bij het gebeente zijner
Vaderen, of bij eene kwijnende, en door ruischende
wolken geduurig bedekte m aan, aan den voet van den
vochtigen heuvel des winds, daar het overschot van de
tedere vriendin zijner jeugd rust, terwijl haar geest in een'
straal van het schemerend licht verrijst, en om haar
eenzaam graf de beminde harer ziel teg emoet waart"
terwijl met hollandsche zuinigheid eerst op de volgende
bladzijde door hem worden aangewend : „de voortgejaagde
wolken" waarbij ,menig treurig, diepgewond hart, bij het
licht der tintelende avondstar, op mijn vervallen en met
gras begroeid graf traanen plengt" .
En niet slechts verdiept F e i t h zich via G o e t h e in
Shakespeare, zoodat Ferdinand (II, 57) zegt : ,Deeze
zelfde Hamlet is thans mijn handboek geworden . Hij benevelt mijn verstand, en verstompt mijne ziel voor haar
eigen smart", maar hij gebruikt ook hun geheele scenerie
van : rumen, grafg ewelven, rotsholen, kerkhoven, hermieten
oftewel kluizenaars en ,eerwaardige grijsaarts", zodenbauken,
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stikzwarte dennenbosschen ,waar een eeuwig duister in
heerschte, omgeven door al het onzaglijke der afgezonderdste
eenzaamheid" (Julia bl. 7), mitsgaders onwaarschijnlijk veel
voile maven . F e i t h is verder G o e t h e de baas in gedachtestreepj es, gedachtestrepen mag wel g ezegd worden,
want ze zijn veel en groot ; verder in gewaarwordingen,
als ,akelige, deugdzaame, aandoenlijkste, ijsselijke en zielschokkende g ewaarwordingen" . Maar heelemaal, heelemaal
overtroeft hij hem in den kultus van 't klavier en van de
maan . In den Werth,er begaat ook E o t t e groote sentimenteele stukken op 't klavier, maar wat is dat bij Cecilia,
in den Ferdinand (I, 59) ? „Een lijdende Engel scheen voor
't klawier to zitten ! Haar gezicht was met een smachtend verlangen naar boven geslagen
ieder vinger, ieder
toontje was bezield !
Het speeltuig werd de weerklank
des jammers, de nagalm van het fij nste gevoel !
In
deeze vervoering der hoogste aandoenlijkheid bragt ze op
eene engelachtige wijze het vol gentle Coup let uit
floort het treurig lied des Tortels
Die zijn trouwe gade derft,
En op neOrgebogen Wilgen
Van gevoel en liefde sterft .

Met den d erden regel vestigde zij haare natte oog en
op mij
zij zonken tot op den bodem mijner ziel
ik hijgde naar den adem .
De laatste woorden konden
even over haare lippen
maar zij waren 'er naauwelijks
of zij viel
ik meende door den grond to zinken
als eene doode van haaren stoel neder ! --- " En G o e t h e
heeft zich wel g ewacht to oreeren als F e i t h : „O Maan
heilige, kuische Vriendin van mijn hart, Bezielster van mijn
edelsten weilust !
Gevoelverwekkende Maan ! . . . Tedere
Maan ! bedriegt mij mijne verbeelding
of wordt gij
bleeker op de herinnering mijner Julia?
Mijn hart
schat uw mededogen, en mijne oogen plengen traanen .
Medelijdende, aandoenlij ke Maan ! Vriendinne der treurigen !
beloon hem (n.1 . het gevoelig hart dat zijn en Julia's
tombe naderend, deze met nederige bloemen en klimopbladen
bestrooit en met traanen bevochtigt) zijn offer
dat hij,
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u aanschouwende zich herinnere, hoe menigwerf ik u aanschouwd hebbe, en al dien wellust in eens geniete, dien ik
duizendmaalen uit uw gelaat genoot ! -- En wanneer de
tijd daar is, dat ook zijn oog zich voor eeuwig voor uwen
zachten luister sluiten zal, lonk dan vaak zijn stille rustplaats aan, dat op zijn beurt er zich, eene aandoenlijke
ziel ter bespiegeling op nederzette, hem zijnen dienst vergelde, en op dezelve wene !" (Julia, 136).
En zoo vervolgens, van geslachte tot geslacht ! lachen
we leukjes bij al den kwijnenden weemoed van den Zwolschen burgemeester, die op zijn mooi buiten zich verdiverteert met deze wellustig e droefg eestigheid .
Waarom lachen we bij den Werther niet P Omdat
G o e t h e dien overspannen weemoed echt onder de leden
heeft gehad, v66r hij Werther schreef „um davon los zu
werden" . Bij G o e the was 't realiteit, zij 't dan een ziekte,
geweest, v66r hij er kunst van maakte . Bij F e i t h is 't
navoelen en nadoen, en daarom overdreven.
Bij F e i t h komt 't alles uit een boekje . Ook zijn
teekening van de menschen. B.v. „de menschen zijn hier
alle rijk
niet om dat ze in de daad veel bezitten ;
maar om dat hunne kleene bezittingen hunne wenschen
zeer verre to boven gaan . De geheele week door zijn ze,
ijverig bezig in hunnen arbeid, en dit duurt tot Zatuidagmiddag toe, wanneer ze het overige gedeelte van dien
dag aan de vriendschap en vreugde, en den volgenden
aan eenen zeer redelijken Godsdienst toewijden" (Ferdinand'
I, 16) .
Vandaar dat Goethe na den Werther (1774) to hebben
gegeven, reeds in Das Neueste von Plundersweilern (1781) een
loopje kon nemen met dien droefgeestigen jongeling, die
Erzahlt' den traurigen Lebenslauf
Und fordert' jeden zum Mitleid auf .
Kaum halt er sich auf seinen FUssen
Die Thranen ihm von den Wangen fliessen
Beschreibt gar ruhrend des Armen Noth,
Verzweiflung and erbarmlichen Tod . . . .
. . . . Ein Chor schwermuthiger Junggesellen
Die sich gar ungeberdig stellen .
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Mehr sag' ich nicht : man kennt genug
Den ganzen uniformen Zug .
Jeder fi hrt ein Jungfrau fein,
Die scheinen gleiches Sinns zu sein ;
Denn sie tragen auf bunten Stangen
Paniere zierlich aufgehangen,
Die Zeichen ihrer Lust and Schmerz
Einen pollen Mond, ein brennend Herz ;
Wie dean nun fast jede Stadt
Ih .ren eignen MTondschein nothig hat,
Die Herzen larmen and pochen so sehr,
Man hart sein eigen Wort nicht mehr ;
Doch scheinen die Liebchen bei diesen Spielen
Noch seitwarts in die Welt zu schielen." Maar terwijl G o e t h e reeds in 1781 lachte -om then
„uniformen . Zug", zemelknoopte F e i t h no- in 1783, bij
den Zen druk zijner Julia : ,Ach ! ik gevoel het al to wel,
mijne Julia is niet voor de achtiende eeuw geschikt . Een
eenvouwig tafreel van twee tedere harten, die oprecht beminnen, zo als onze voorouders, waar van wij de eigenschappen zo zeer beginnen to haters, mooglijk voor eenige
honderd jaaren bemind hebben, zie daar mijne geheele Julia!"
F e i t h bovendien had zich zoo vastgezet in deze sentimenteele onnatuur, dat hij na Julia, Ferdinand en Constantia
schreef, en daarna Het Graf, terwijl de reactie tegen de
zwarte melancholie moest komen uit de levensfrissche rowans
van W o l f f en D e k e n, met die echt-hollandsche scheppingen als A l i d a L e e v e n d en Tante d e H a r d e . Dat
er in Sara Burgerhart en Willer Leevend naar on zen smaak
ook nog to veel Wertherij zit om maar 44n figuur to
noemen : Lotje Roulin, en een scene : Willem Leev e n d' s bezoek aan haar graf mag ons W o l f f' s naschrift achter den Willer Leevend (VIII, 351) niet doers
vergeten : ,Onze sentimenteele j ongelieden zijn maar gansch
niet voldaan over de Brieven, waarin wij ieveren tegen
deze nieuwbakken zedelij ke ziekte ; een ziekte die, wordt
z~j niet in de bronnen aangetast, eene nationale ziekte
worden kan ."
Een schrijver moet zijn tijd meemaken en die in zijn
kunst weergeven, ook de tijdziekte, maar vooral de genezing .
28
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--- 434 ---G o e the gaf in zijn Werther de ziekte, in Plundersweilern en elders, natuurlijk niet opzettelijk, de kritiek, in
Hermann and Dorothea de genezing. W o l f f en D e k e n
gaven in een werk als Willem Leevend flog meer dan de
ziekte zelve 't ziekteproces, maar vooral de genezing .
Als mensch is de jonge W e r the r een lamzalig type,
't kruit nauwelijks waard, waarmede hij zich doodschiet,
als kunstwerk een blijvend monument van een decadente
beschaving. F e i t h's fout is dat hij de ziekte voor gezondheid aanzag, en zich wijs maakte dat, zooals J u 1 i a, ,onze
voorouders"
wie bedoelt hi j : Batavieren, Hoekschen of
hebben bemind .
Geuzen ?
Maar zijn overdrijving neemt 't felt niet weg dat die
droefgeestige weemoed den tijd onder de leden zat . De weelderige, gekunstelde beschaving, uit 't hof van den Roi
Soleil over heel Europa verspreid, liep op haar laatste
beenen . Een nieuwe tijd stond to komen . Vanwaar ? Hoe .,'
Rousseau gaf 't parool : ,retournons a la nature", en Julie
ou la Nouvelle Heloise en Emile wezen den weg . Maar in
dat juichend den nieuwen tijd tegemoet gaan is de weemoed
van 't afscheid semen van den ouden, vooral ook de vreeze,
de huivering voor dat ongekende . Die natuur is zoo mysterieus, men zoekt haar, zwelgt in haar eenzaamheid, voelt
dan echter ook eigen kleinheid, ook den krankzinnigmakenden
angst voor 't leven . Maar men houdt vol ; met de Hamlet
in de hand, en met van weelde en tegelijk van angst bestervend hart zoekt men de eenzaamheid, door O s s i a n en
Young ontsloten . Men weet : de natuur alleen zaligt, en
nu de gewone natuur 't niet doet, eischt men 't van een
opgemooide natuur, een sentimenteele, en daar is de sentimenteele roman : M i 11 e r is Siegwart, Werther, Julia, terwijl
K 1 e i s t, K l o p s t o c k e. a . zorg en voor een daarbij passenden sentimenteelen godsdienst .
Maar terwijl de sentimenteele ziekte spoedig voorbij
was bleef als winst daaruit terug : een nieuwe natuur.
Rousseau ontsloot de Alpen voor 't verbaasde Europa,
en, om bij ons land to blijven, F e i t h bracht ons uit den
Mennistenhemel aan de Vecht, gefrequenteerd door ver-
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franschte, olympische godjes, naar zee en duin, en vooral
naar heide en dennen, waar de eenzaamheid woont . B+ n
daarvoor mag onze tijd hem dankbaar blijven .
De stap van de sentimenteele naar de romantische
periode onzer literatuur is niet grooter, dan die van den
jongelingstijd tot de mannenj aren . De donzige aanduidingen
zijn vaste omtrekken geworden, de vage droomen belijnde
dieper gnat de tegenstelling niet. Condenseer
beginselen
die nevelige, schimachtige voorouders van „voor mooglijk
eenig e honderde jaren" tot de echte, tenminste als echtbedoelde, Middeleeuwen- of Renaissance-menschen en ge
zijt uit 't sentimenteele aangeland in de romantiek . Voor
den „schrijver van den Werther" is W alt e r S c o t t, voor
Feith van Lennep en later Bosboom Toussaint,
voor de ,uatuurlijke en zeer reedelijke" is de philanthropische godsdienst, en voor de aan 't waanzinnige-grenzende
natuuraanbidding de enthousiaste natuurschildering in de
plaats getreden .
En voorlooper, tegelijk inwijder der romantiek is AA e rn out D r o s t , een mooie verschijning, hoe kort ook ons
geschonken, daar D r o s t zeer jong stierf . „De schrijver
was een j ong proponent van 1830" - vertelt Albert
V e r w e y in zijn prettig-orienteerende Inleiding (bl . 2) . „Naar
zijn portret een vriendelijk gezichtje met hooge kuif,
ijzeren bril, en vadermoorders die uit een wit-neteldoeksche
das opstaken . Naar wat wij van hem weten iemand die
zijn vaderland nooit zonder zijn kerkgenootschap, zijn bruid
nooit buiten de pastorie, en zichzelf liefst van al tusschen
oude boeken en papieren gedacht heeft" . Maar toen hij
in 1839 stierf had hij blijvend werk geleverd . In 1832
anonieul zijn Hermingard van de Eikenterpen . Ik herinner
me nog hoe ik, als knaap, dat boek thuis op zolder vond,
en met groote oogen en kloppend hart las van donkere
o erbossehen en legers van stierenhuiden, van edele Heiden:enn die zich bekeerden, van droevige rampen die mooi
inaakten die ze onderg ingen, en hoe ik mezelf gewichtig er
en ernstiger vond na dit mijn eerste groote-menschenboek .
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van de Eakenterpen. Alleen deze titel was al heerlijk om
to zeggen : Hermningard van de Eakenterpen ! Met schroom
vreezende to moeten lachen om mijn jongensenthoudus
siasme
begon ik aan de Pestilentie to Katwijk, me nog
onbekend . Maar nauwelijks begonnen, daar kwam de
oude verrukking weer, nu uit nieuwer en dieper bron .
Want op de derde bladzijde lezende hoe de lompe rijkaard,
boer Orb e r t, zijn zachtaardig H e c h t j e afsuauwde : „Ja
niet waar ? Zij moist slecht wat u dient ! wat trantelt g ij
dan telkens naar de schuur, alsof Prins M a u r i t s daar to
pronk lag? A e l b re c h t J a n s z . van Katwijk-buiten, die
Jonker v an Kali s d ij k, beviel de kleuter beter : is het zoo
niet zuurmuil ? Maar de oude slons was sneeger ; 0 r b e r t s
brikken konden haar bet bekollen, dan al de zuikerzoete
woordekens van A e l b e r t Jan s z .," toen erkende ik dat
in de Pestilentie van Katwijk de sehrij ver van Hermingard
weer tot me sprak, ja, maar in die paar jaar oneindig
objectiever en echter geworden . Z66 objectief, dat ons
wien niet, gelijk wel voor D r o s t, als later voor P o t g i e t e r,
die zeventiend'-eeuwsche wereld eig enlij k onze wereld is
V e r w e y' s Inleiding onmisbaar is geworden, daar deze
niet alleen laat zien hoe we pier staan voor de wieg van
Pot g i e t e r s proza, maar ook teekenende trekjes, als
,,alsof Prins M a u r i t s daar to pronk lag" ons ontraadselt .
Z66 echt dat de Taalkundige Aanteekeningen door Dr. C . G .
N. d e V o o y s het tegendeel van overbodig zijn voor ons,
die geregelder de courant dan C a t s, B r e d e r o, lo o f t
en H u y g e n s lezen, waarvoor D r o s t zich wel heeft gewacht . En zoo zet deze ons kalm voor : „du, dij, dyne,
bistu, zuldij" en tal van archalseerende woorden . Wie dan
dit toch eigenlijk 'n flauw kunstje wil noemen, herinnere
zich dat, gelijk de levensopenbaringen, ook die der taal
tamelijk stabiel zijn, en dat wat eenmaal door de taal bereikt is in tijden van glorie niet verloren mag gaan, maar,
vooral in slapper nadagen, een bron van taalvernieuwing
kan worden . Was 't niet G e z e l 1 e's lust in doode dorpjes.
weggemoffelde of nog slechts door 't yolk gekende woorden
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to doen herrijzen, en is de charme van S t r e u v e 1 s' proza
niet voor een deel dat hij direct schijnt to volgen op
R u u s b r o e c en M a e r l ant, en doet denken aan de Middeleeuwsche volksboeken, waarin hij zoo gaarne leest ?
Behalve in ouderwetsche, rijke taal laat D r o s t ons
grasduinen in 'n rijk, ouderwetsch verhaal . Als achtergrond
de pracht onzer gouden eeuw : in Leiden, 't Leiden van
de zeventiende eeuw ! de zelfgenoeg tame heerlijkheid der
hollandsche koopsteden ; in Mierevelt, de roem onzer schilderschool ; in 't nieuwe Batavia, met de rulnen van Jacatra
in 't verschiet, de glorie van onzen gewapenden handel ;
in de leekepredikers der Rijnsburger Collegianten, het
theologiseeren, die deugd en ondeugd van ons yolk . En op
then achtergrond scherpgeteekende karakters : de rijke
-schurk 0 r b e r t, geflankeerd door den mummieachtigen vrek
Harm e n d e D o o d t ; de lij dzame H e c h t j e naast den
edelen A elb r e cht, getrouw tot in den dood ; de tooverheks
E n t j e - M o 2 r met S y m e n den schavuit ; de sympathieke
Rij nsburgers van der Cod d e naast de remonstranten
Camphuysen en Paschier de Fijne ; -- en met deze
personen teg en die omg eving het kleurrijk verhaal van
A e l b r e c h t' s eerst wanhopig e, ten slotte triumfeerende
liefde, en dit verhaal door B a r 1 a e u s verteld in den
Muiderkring, aan Hoof t en Huygens, Baak en Krombalg, Cats en Tesschelschade, Vondel en Leonora
H ell e m a n s , dat is De Pestilentio to Katwij k .
Ongezouten gaat 't er toe ; 't onweer is niet van de
lucht ; maar de lezer wordt verzocht op eigen gelegenheid
to griezelen, want 't is voor onzen schrijver teekenend als
hij zegt : ,wij willen dit vreeselijk tooneel . . . . der verbeelding des lezers overlaten" (bl . 80) .
De hartstocht der liefde is ook pier de spil waar de
wereld om draait, en D r o s t biecht : ,ongaarne zouden wij
ons borg stellen, da t de blonde kroeskop . . . . nimmer de
grenzen der kieschheid in zijne talrijke minnarijen met
visschersmeisjes en visschersvrouwen overschreed, maar" . . .
(bl . 187) maar
mama kan rustig zijn, de auteur-proponent zal de meest zedige eerbaarheid geen moment kwetsen .
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En zelfs waar 't romantisch en literaturig wordt, op
't nachtelijk kerkhof, waar E n t j e- M o e r de schijndoode
H e c h t j e bestelen, de dolende A e 1 b r e c h t echter haar
redden komt, daar blijft dit boek zoo gaaf en g ezond van
levensvisie, dat de lezer het sluitende zich telaat geboren
noemt, en D r o s t' s tijdgenoot had willen zijn, om met
Potgieter en Bakhuizen (die de Pestilentie na Drost's .
dood in diens Schetsen en Verhalen uitgaven), deze nieuwe
letterkunde to hebben kunnen tegenj ubelen .
Maar nu dit hem ontzegd is, zal hij volgaarne inleider,
verklaarder en uitgever hartelijk danken voor 't genot hem
door dit boek geschonken, en verlangend uitzien naar wat
de Serie van Keurwerken, waarvan De Pestil entie to Icatwi j k
het eerste nummer is, hem verder zal bieden .
Hoe zullen nu na die oudere de nieuwste boeken het
doen ? Voorzichtig ze eerst aanvatten
want men kent
eigen tijd 't minst
voor to beproeven eenige trekken
hunner physionomie aan to geven .
Het liefdeleven van Leo Trelong, door L. d e R o o y van
H e e r 1 e n . Zes l's op 't titelblad ! En vreezend 'n zee van
alliteraties to moeten doorworstelen opent men 't boek .
Maar 't valt mee. Die alliteraties zitten alleen op den
titel ; in 't boek zelf vindt men ti o l l e w ij n s c h en den
gymnasiast Leo, een wees bij oom en tante T r e long in
huis, die tusschen zijn schoolboeken heeft opengeslagen
liggen Fromont ,Teune et Risl er aine, en den heeler dag in
gedachten zanikt om de meisj es . „Die hem allemaal minachtten en uitlachten
zo meende hij
om zijn lelikheid en bangelike bloheid . Dat was de groote smart in
zijn jong leven : zijn lelikheid, zijn slungelig lichaam, zijn
lelik gezicht vooral, het rose haar, de bleke en bruinroodgevlekte etagere wangen, de fletsgrij ze oogen" (bl . 7). Verliefd loert hij naar 'n aardig buurmeisj e H e t t y, en begiut
ondertusschen, aangevuurd door verhalen van vrienden die
alien zoo iets bij de hand hebben, een scharrelpartijtje met de
meid des huizes . Als student blijft hij precies zoo . ,Diep
in zich voelde hij wel dikwels
vooral als hij zich :;e-
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van Kloos, Aletrino, Couperus, Gorter)
't vuile
van dat scharrelen in 't verborgen met meisjes uit lagere
stand, maar meestal dreef boven zijn behoefte aan liefde,
aan streling, aan tederheid-geven en tederheid-ontvangen
en aan wie en van wie was hem onverschillig dan" (bl . 41) .
Frank, ziju vrieud met 't ,stenen hart", die hem
inwijdde in de nieuwe kunst, houdt boetpredikaties, maar
Leo blijft tobben met zijn „liefdeleven" . Ook als hij gepromoveerd is en zelf nieuwe literatuur begaat . Hij gaat
dan leven met 'n winkeljuffertje A 1 i, dochter van een
socialistischen bootwerker, die hij tracht op to voeden door
,,betere" lectuur
zegge door Ma j esteit van C o u p e r u s
maar A 1 i laat hem en z'n betere lectuur zitten . Als
journalist in een klein stadje werkt hij vervolgens hard, en
vermaakt zich met literaturige brieven to schrijven aan Frank,
in dezen stijl : ,Koortsig-angsti(rend ijlden duistere wolkenmassa's hun schaduwen donkerend over de wilde rivi er . . .
je begrijpt hoe heerlike troost zo'n stuk natuur voor me is ."
Daar leert hij ook Annie, dochter van Mevrouw d e V r e e z e,
kennen, en na deze van de dwaasheid van haar dominee
Collard, die leeraarde : ,Kunst moet beter maken, opheffen,
verreinen", bekeerd to hebben tot 't Proza van v a n L o o y
komt ze tot ziju overtuiging : ,Kunst eist alles en van de
kunstenaar en van de lezer" (bl . 147/8).
Dus krijgen L e o en Annie elkaar lief, lijden dan hevig
aan behoorlijke engage men ts-mazelen, maar op 't oogenblik dat L e o denkt met haar to moeten breken, vindt hij
haar dagboek, leest daarin o.a. : „ik zal bidden, dat is geloven, dat mijn liefste niet zal breken het teerste van mijn
ziel . . . . Ik wil genieten met mijn liefste het schone van
de kunst, ik wil met hem verstaan de taal der muziek .
Mijn liefste ik zal later, als ik 't zal durven, mijn liefdewoorden laten ruisen over je hoofd . . . . Gisteren was het
aanzwellend verlangen in me, het doorkoortste en doorbeefde me ; nu is het blank en wit om me, een heilig uur
van plechtige wijding, eenn uur van goddelijke liefde" en
dan volgt
kan 't anders nu Annie n' • alleen bekeerd
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is van de Collardsche wanbegrippen, maar ook van de
gewone spelling?
dan volgt een innige verzoening en
Leo is eindelijk de haven binnengeloodst .
Perverse tooneelen, vuile woorden, rauw realisme vindt
men in Liefdeleven niet. 't Is eerder sentimenteel gesabbel,
dat scheeloogt naar 't idealisme, en maar niet loskomt van
't kalverliefde-geloof : dat 'n mooi-sexueel leven is het ideeele
leven . L e o is zelfs 'n held in zijn soort . Zijn ontwikkeling
is met zorg en liefde geteekend . Op de laatste (228) bladzijde staat hij wel op zijn beenen
als semi-braaf mensch,
als 'n banaal-best journalist . Maar daar hij geen heviger
stormen door de ziel heeft voelen gaan, dan elk mensch
moet doormaken bij 't ontwaken der sexueele neigingen, en
geen woorden heeft gezegd dan die in alle nieuwe boeken
rondslingeren, blijft L e o daar staan, als een dier menschen,
waarvan we er veel to veel hebben .
Onzen taalschat to verrij ken poog t J . S t e y n e n in
,zijn Schetsen en Impressies : Van het Menschenspel . Zoo
meent men tenminste, bij 'n eerste lezing woorden als deze
onderstrepend : ,vogelgetwitter ; de lijven ontastelijk van
vlottend gedein der koelte-doorlabberde kleeren (bl . 82) ;
hun aan vlakke dwaasheden van uiterlijk verhankelende
ooren (bl . 124) ; liet hij voorzichtig wezen ! (bl . 129) ; soms
rauw-heesch overrijscht door ventersschreeuwen (bl . 175) ;
stroef wielknarsend rolt 'n kar aan, rettelen schokkerende
rijtuigen (bl . 176) ; j urtende paardenkoppen; de hooge gevels
drendelen henen (bl . 221) ; op hot vlottende watergeeven ;
ik zag de zwart-brokkelende wolken planen (bl . 255) ." Doch
v66r men 't met zichzelf eens is, of deze woorden hier voor
't eerst en voor 't laatst to zien zijn, wint de overtuiging
veld dat deze schrij ver, hij moge zich dan to buiten g aan
aan woordgeknutsel, Loch ook woordkunstenaar is.
Immers then herkent men aan die beeldende trekj es,
waardoor zijn woord 't ineens doet ? Beeld en deze, door
mij gecursiveerde, woorden niet zuiver de verslagenheid van
den vader, die aan zijn vrouw moet gaan vertellen dat hun
kind is verdronken ? : „dan klimt hij de hooge trap op, die
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als 'n berg voor hen nit den grond oprijst . Hij stapt naar
het bed . Z'n hoofd is ijskoud, z'n handen fasten naar 'n
stool, die er niet staat . In z'n keel temt hij z'n razende stem
tot 'n zachten 'dank van behoedzaamheid (bl . 130) ." En is dit
niet zuiver gezien en gezeg d als 's nachts in de restauratie
van een mailboot wordt geroepen : ,Aannemen ." In 'n
schokj e komt de steward to lood, dwaalt slaperig het buffet
uit . ,Meneer ?" (bl . 169) .
En zoo komt de conclusie : deze schrijver heeft een
scherpe, eig en visie op 't levee, en dus komen naast de
gebruikte ook sours nieuwe woorden, vanzelf, onafwendbaar
en de vraag is of die visie zoo macbtig was, dat
de door die visie gewekte woorden zullen blijven leven .
Zoodat noodwendig de an dere volgt : hoedanig die visie
is? 't Antwoord geeft de titel : Van 't Menschenspel. De menschen spelen 't leven, of liever, het leven speelt met de
menschen .
Dat blijkt uit de eerste schets : De oude en de jonge
Ronner. De jonge wil gaan trouwen met een lichtzinnige
vrouw die reeds veel mannen ong elukkig had gemaakt ;
de oude smeekt hem 't niet to doen, en als dat niet helpt
biecht hij : hij is even dwaas geweest als zijn eenige zoon
nu,

heeft daardoor

zijn

eenzamen vader in den dood ge-

j aagd, en nooit gelukkig kunnen zijn in zijn tegenwoordig
huwelij k . De waarschuwende biecht mist doel, want daarop
grondt de jonge den eisch zijn verlangen in to willigen ; waarop
de oude in woede hem 't huffs uitvloekt . Werkelijk ruineert
dan die vrouw den jongen R o n n e r na kort samenleven.
Niet meer thuis willende komen, zoekt hij work op een
kantoor, en ligt spoedig op zijn sterf bed . Dan roept hij zijn
vader
maar alleen opdat deze die vrouw bij hem brenge .
De vader gaat, komt onverrichter zake terug, en in wanhoop
sterft de zoon, den vader van zich duwend .
Nog meer blijkt 't passieve van den mensch in de tweede
schets : De Band. Die hand is van R o m, een rijk ongetrouwd
viveur, studievriend van V e r s t r a e 1 e n die, gelukkig met zijn
lieve vrouw en een jongen, en opgaande in sport, het leven
doordartelt, en R o m gaarne als gast ziet . Op een avond
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tafel, „en in de wurgende benauwing die haar omnijpt,
laat ze 'r angstbibberende hand in de zijne liggen . Hij meent
haar to begrijpen, klemt 'r vaster" (blz. 71) . Maar zij ijst
voor hem, ontwijkt hem, tot hij besluit heen to gaan . Op verzoek van V e r s t r a e 1 e n gaan ze samen hem vaarwelzeggen ;
de trein is al in beweging . . . ze ziet „den vreemden man
met z'n heillooze bekoring, en ze grijpt begeerig die hand met
de hare, hunkerend gestrekt naar hem henen" . R o m echter
smijt haar terug in de armen van V e r s t r a e 1 e n en straks . . .
,,strompelt deze naar den rand van het plankier, 'n gier
van jammer om z'n kapotte leven stikt in z'n kommervernepen strot, z'n dolle oogen branden den trein na, die den
marten nacht intuimelt" (bl . 118) .
Griezelig, meer dan wel mysterieus, doet 't aan, dat
deze gelukkige vrouw, zich niet door verkeerden lust, maar
door ongekende machten gejaagd voelt naar een man, dien
ze verafschuwt . Als 't daar niet spookt ! --En niet minder in de Kleine Vertellingen . Daar is 't
voor een braaf materialisme om 't kippevel to krijgen . In
plaats van alleen Stof en Kracht, schijnt er nu alleen
Wonder en Onbewustheid gekomen . Maar de lezer vreest
dat 't laatste niets minder dan 't eerste zal worden : 'n.
mode ; daar 't Loch ook anders niet is dan het onnoodige,
dat zich voor een tijd 't karakter van 't onvermijdelijko
weet to geven.
En nu mag kunst zich niet meer met de mode inlaten,
dan zij van haar tijd moet zijn, zonder haar eeuwigheidskarakter in to boeten . Ook waar zij het onnoodige moet
doormaken, mag zij het onvermijdelijke niet uit 't oog verliezen . Geg even de sentimentaliteitsziekte moest de Werther
komen, maar de schrij ver van den Werther zou een rhetoricus en nooit G o e t h e, geworden zijn, had hij niets dan
eenige Werther's gegeven.
Nu schijnt mij Van het Menschenspel door taal en visie
een belangrijk staal der mode-literatuur, zonder echter door
die mode volkomen to objectiveeren in etn kunstwerk -zooals de Werther deed
't afsluitende, saamvattende af-
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doende, en daardoor onvermijdelijke, to hebben van groote,
blijvende kuust . Dat er veel van het onnoodige in dit werk
is schijnt minder erg, dan dat we hierbij blijven in de
sfeer van het onnoodige . Maar ook dit moeten we er van
zeg g en : wie zdo een onnoodig boek kan schrij ven, geeft
reden tot de verwachting dat hij niet altijd zal blijveu
hang en in de sfeer van het onnoodige, maar zijn kunst zal
weten to heffen in de sfeer van het onvermijdelijke, van
het eeuwig e .
Van dit laatste wil Lode B a e k elm a n s' De Zonnekioppers niet veel weten, ook al is een der vijf schetsen van
dit bundeltj e getiteld : Tijd en Eeuwig heid . Deze
verteld
door eenn vriend
begint en eindigt met : „Kellner, vul
de glazen !" en laat dien vriend
die niet zooveel van den
schrijver verschilt
vertellen : „Ik schrijf zoowat, en daarvan kan ik niet leven, en om dan aan mijnen kost to komen
vul ik levensbewijzen in op het Stadhuis . Ik was triestig
en welg emutst, in zonderlingen luim" . In die stemming
slentert hij door de avondstraat ; een man, dien hij vuur
g af, vraagt hem to soupeeren ; en weldra zit hij aan een
rijkelijken disch . Met hem zitten aan een reporter, een
gardevil, een neger enz .
tier heeren, elkaar totaal vreemd
en eel vrouw, met korengeel-blond haar en oogen zoo
blauw als vergeet-mij-nietjes „de eeuwige Helena, echtgenoote van AI d n e1 a s, eens door P a r i s geschaakt, oorzaak
van den Troj aanschen. oorlog, en die nu in der eeuwigheid
boeleert met den gaanden en komenden man" . Er wordt
rijkelijk gedronken, en als de champagne in de fluiten schuimt,
vertelt de ouderwetsch gekleede gastheer dat hij in 1840,
bij 't nasn uffelen van archieven in slaap gevallen en nu in
1904 is wakker geword.en : „een zonderling geval dat ik
mezelf nog niet kan uitleggen . . . En Loch is het werkelijkheid . . . Wij weten niets . . . Wat is tijd ? . . . Wat is
eeuwigheid ?. . . Ik weet het niet . . ." Terwijl de heeren
sprakeloos zitten, lacht Helena schel en vreeselijk, en
zegt : ,arme dwaas, Helena is de troosteres der melaatsche zieken, der harten waariu de dood reeds huist, der
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zoekers naar het raadselachtige en naar de bovenzinnelijke
klaarheid . . . Ik weet van uur nosh tij d. . . Drink ! . . Drinkt
gij alien ! . . . Vanitas Vanitatum" . (bl. 137) .
Ook de lezer zit sprakeloos . Eerst wil hij den schrij ver
nog vragen, of hij niet in de gewone vergissing valt : het
lang geledene, of eenvormig-aardsche to verwarren met het
ideeele, bovenaardsche, dat toch alleen het eeuwige mag
heeten, maar als hij dan Helena, die met iedereen boeleert, en dit door de eeuwigheid heen, zich ziet voorgesteld
als „de eeuwige Helena", 't symbool van het eeuwige,
dan is hem deze kwajongens-bravoure to bar, om er nog
tegen to redeneeren .
En als hij verder hoort, hoe deze vriend
die zoo op
den schrij ver gelij kt
onder dit drinkgelag peinst : ,dat
de oude, guile geest van het yolk, de zinnelijke levenslust
nog immer in de menschen zat, onverdorven na eeuwen
huichelarij en preutschheid van muffe familievaders en
dorre gods then stleeraars . . . Doch er is gees Boccacio of geene
Reine de Navarre meer om de leutige vertelsels to vereeuwigen . De schrijver ontbreekt het aan moed en aan ongeveinsdheid, en de beschaving werkt verderfelijk en beschikt
over blikken vij genbiad en kieedende welvoeg elijkheid"
(bl. 125), dan verbaast hij zich niet, hier uit den treure de
dronkemansgrappen van Z a t F r a n s k e en van De Zonnekloppers, de uit een rijkswerkinrichting weggeloopen vagebonden : Burki, Zat Toontje en Mottig Baronnek e n, to moeten aanhooren, maar wel dat dit nu zal moeten
zijn „de oude, guile geest van het volk ." Ook last hij zich
niet meenemen door 't mooie Vlaamsch van dezen schrijver,
een malsche taal die zoo frisch en leutig 't leelijke des
levees vertelt als ware dit de levensschoonheid, daar hij
weet bij S t ij n S t r e u v e l s dezelfde taalpracht to kunnen
genieten, zonder bevuild to worden door de herberg sfeer
van Antwerpsche achterbuurten .
door Samuel Goudsmit .
,,De wetten" zoo spreekt ongeveer de gansch zeer
nieuwe wetenschap, genaamd La Sociologie Criminelle of
Dievenschool
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ook wel K_rixninalpsychologie, „de wetten die het schuldig
uitspreken over den misdadiger zijn geheel verouderd, en
bij hunne herziening zal de medicos den jurist den weg
dienen to wijzen ."
Ook zij die de vergeldingsidee der staf niet geheel
willen opgeven
ofschoon ze wellicht toegeven dat die
vergeldingsidee bij de huidige gevangenisstraffen verkeerdelijk word-t toegepast
erkennen toch zoozeer 't recht
der poena medicinalis, dat zelfs zij gaarne worden voorgelicht door den g eneesheer, opdat de straf, in naam der wet
op to leggen, waarlijk zij een genezende straf .
En zoo zien we psychopathologen en juristen eendrachtig samenwerken aan 'n hervorming van 't strafrecht,
en vermoedeude hoe moeilijk 't makers van wetten en in 't
bizonder van strafrechtswetten moet zijn, wachten we ons
wel met onze wijsheid hen aan boord to komen, hoezeer, en
om de aangelegenheid van het onderwerp, en om de schijnbaar gemakkelijke regeling, de lust een ieder wel eens bekruipt to zeg g en hoe 't moest . Dit heeft nu in zoover iets
to maken met 't hierboven genoemde werk van den jongen
schrijver G o u d s m i t, dat Dievenschool den psychopathologen materiaal aanbrengt.
Natuurlijk niet direct, niet als koude casuspositie .
Neen, Dievenychool is Iiterair werk, en in zijn soort goed
literair werk
maar 't loopt uit en is gebaseerd op een
stelling ten dienste der crimineele sociologie .
Dadelijk is de lezer er in, reeds bij den aanhef
,,Van Moos, den slagersknecht . . . .
Hij kwam van buiten, n aar heel, heel groot lij kend
Amsterdam, zooals provincie-jongens komen naar hoofdsteden
omdat voor hun, op de akkers in en om hun
woonplaatsen, geen koren golft . Armoede van provincieluidjes, afsterving van ouders, noopten hem tot zelfstandigheid, zetten hem verschrikt-alleen neer in 't stadj e,
zonder broodgevend arbeidsveld ."
Te midden van zijn armelijk-ploeterende omgeving
zijn vader en broers sj aggelen zoowat in beesten, die hun
natuurlijken dood zijn gestorven -- is Moos een apartjea

-- 446
g
stieten z'n zachte kind erneigingen zich zeer op
,,Vroeal
't harde gedenk van z'n ouders in moeilijke dagen ; op
wreede afwering van oudere broers, die met de brute aanmatiging van groote menschen, lachten om 't weeke kind,
dat, zelf onwetend, snikkend vroeg naar teederheid" (bl . 6).
En als 'n dichtertje in den dop loopt hij eenzaam buiten
to genieten, en is hem „heel groot en statig-rein, de blanke
wijding van natuurleven" (bl . 10) .
Dit dichterlijke ligt schoon over die bladzijden, die
beschrij ven hoe „'t allerwarmst van iutieine vreug de hem
waren de joodsche feestdagen" (bl . 12) .
Die vooravonden in de Synagoge, de plechtigheid
van Barmitswoh (kerkelijke aanneming) de sjabbestafel, de
sjiwwe (zeven treurdagen) na den dood van zijn vader, dat
zijn mooie beschrijvingen der tragiek van 't echt-joodsche
leven, en herinneren aan de beste stukken uit van Campen's Bikoerim. En de lichte ironie, waarmee realistisch 't
fossiele onderwijs van den grijzen R e b b e geteekend wordt,
doet nog meer 't tragische uitkomen van de trouw aan
dezen leegen vormendienst . Alleen 't half-sentimenteele
stukje, als M o o s op zijn Barmitswoh, na in den Biemah
(ongeveer = preekstoel) zijn brokje ILebreeuwsch to hebben
gezongen, dan van zijn weer ingenomen zitplaats kushandjes aan zijn moeder op de galerij toewerpt, dat natuurlijk
geen kleine opschudding in de synag og e geeft, schijnt wat
gezocht, zelfs voor een dichterlij k aang eleg d jodenjongetje .
't Schijnt meer gemaakt dan gebeurd, omdat de schrijver
't noodig had om to laten zien hoe frisch en lief deze
Moos Loch was gebleven in zijn gore omgeving . En 't
werkt daarop pakkend, haast melodramatisch, dat zoo'n
mooi aangelegd leven ten ondergaat, neen, naar de overtuiging des schrijvers moet ondergaan in de groote stad.
Dit moet toch volgt uit deze gegevens . Moos wordt
slagersknecht in de J odenbuurt to Amsterdam, en „kreeg
daar twee gulden vijftig per week en z'n kost . Maar in de
Zandstraat, bij een weduwe, die benee een snoepkeldertje
had, sliep hij voor een gulden vijftig per week" . (bl . 60).
Van den overblijvenden gulden kan hij onmogelijk kleeding,
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schoeisel en kleine uitgaven betalen
dus . . . Daarbij, die
andere slagersjongens die voor hun grof en onzedelijk leven
't geld alien stelen, laten M o o s niet met rust . Op deze
manier b .v. „ . . . het-ie geen lef voor, wat jij M o o s i e?"
,,Nethuurlij k niet," gaf B ram pie M o k toe, „j a, hij
het lef, daar het ie ook Been gezich voor. Moos, doe je
mond is ope
'k zal sterreve
't gras zit 'm flog tusschen de kieze, komt zoo achter de boerewage vandaan
.
ja, in die negerije daar weten ze van 't love niks of!"
,,Nou"
spotte J a a p i e B lit z
„schei dan nou
maar uit, as-ie 't nou nebbiesch niet an z'n oore ken hebbe
laat 'm dan nou maar gaan voor van morrege" . En dan
met 'n vies g eimiteerd freuleinondj e, beg on-ie hoogmeisj esachti g preuts to gillen . „Hou U wel van doperretj es met
jonge worteltj es ? en houdt U niet van die vieze dinge
en zoudt U me wel evetjes effetjes wille zegge hoe last of
't is ?" (bl . 71) .
„ „Nou" zei L e v i e , ,zal ik je nu eris wat vertelle, de
baze en de knechte, die gappe allemaal, de bate die g appe
'n boel en de knechte die gappe 'n beet] e ! Zeg, Moo s,
kom is hier : waar gap jij nou van, van de wins of van de
keere."
En ze hadden allemaal gelachen" (bl. 159) .
Waarbij komt de brutaal zich opdringende verleiding,
want „door zijn band rolde iederen dag het geld van zijn
baas ; het gleed door zijn vingers, het rinkelde in ziju zak,
het zwierf om hem heen, op de toonbank, op den grond,
op 't hakblok, het bleef lig gen op 't marmerblaadj e van
't kantoortj e, het was overal to grijpen, het kleefde aan 't
vuile vet van ziju handen . De baas, wantrouwend maar
slordig, liet het zwerven, controleerde slecht, vergat hem
to vragen naar geld dat ontvangen was, briefj es to noteeren,
waarmede hij uitging, bedankte niet als hij eerlijk terugbracht" (bl . 158) .
Zoodat zelfs M o o s in deze Dievenschool het stelen leert .
Zelfs M o o s
want onder alles zoekt de schrij ver 's lezers
sympathie voor Moo s to behouden . Riertoe met M o o s
des lezers afkeer van het slachtersvak deelen, van uit Tolstoyaansch g ezichtpunt een abattoir bekij ken, wat daar
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geschiedt noemen „'u schreienden moord", daar hooren
„geween van schapen en lammeren
zachte kinderdieren,
die broos bewogen
'n kreunverstervend bpgekerm dat
smartelijk in hem rondschreide" (bi . 75/6), en daar 'n anders
gevreesden vriend dapper afranselen, omdat die, wreeder
dan noodig, zijn werk verricht .
Hiertoe moet ook dienen Moos' ietwat sentimenteele
omgan g met zijn juffrouw . Zij, een knappe jonge vrouw,
veronachtzaamd door haar brunt van 'n man, voelt zich
aangetrokken tot den reinen, frisschen jongen, wil zijn eenzaam leven wat opmooien, stuurt hem naar een volksconcert,
wil hem eigenlijk ook wel haar liefde geven
doch Moos
weerstaat deze verleiding, maar gaat dan zijn opg ewekte
hartstochten uitvieren met de andere slagersjongens in de
Nes, welk leven hem toch weer walgt .
Maar dit leven eischt bij zijn karig loon voortdurend
stelen ; zelfs als hij reeds eens betrapt is, en daardoor zijn
verhouding met den baas en de juffrouw koeler is geworden, gaat hij ermee door, en als de lezer Dievenschool sluit,
ziet hij, hoewel de schrijver 't niet zegt, onvermijdelijk
reeds den geroutineerden dief M o o s op de bank der beschuldigden plaats nemen, en vreest een vonnis over hem
to hooren uitspreken, zeker billijk volgens de wet, maar toch
onrechtvaardig, wijl 't geen rekening hield met Moos'
omstandigheden.
Toch schijnt mij de tendenz van Dievenschool grof en
gezocht .
Waarom moet dit idyllische Tolstoyaantje nu slager,
en mag hij geen bloemkweeker worden
Waarom moet dit dweepertje met de natuur nu met alle
geweld naar de groote-stads achterbuurt, terwijl er buiten
steeds wordt geklaagd over gebrek aan werkkrachten ?
indien dit nu eenmaal over M o o s beEn waarom
schikt is
waarom mag hij dan daar maar een rijksdaalder
's weeks verdienen, terwijl iedere slagersknecht van M o o s'
jaren gemakkelijk het dubbele, zoo niet meer, verdient ?
Op al die vragen geen antwoord, en evenmin op deze,
die Dievenschool beheerscht, of 't onvermijdelijk is dat een
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reine, frissche jongen als M o o s, moet ondergaan in diefstal
en grove zinnelijkheid.
Zoodat met Dievenschool in de hand, de lezer tot 't
besluit komt : dat 't niet gewenscht schijnt literatoren op
to nemen in de commissie van juristen en psychopathologen,
die de herziening van ons strafrecht ter hand zullen nemen .
Waarschijnlijk ambieert de heer S a m u e l G o u d s m i t
deze eer ook in 't geheel niet, rnaar dat de lezer tot
bovengenoemde conclusie komt, ligt toch geheel aan de
dik-opgelegde tendenz van Dievenschool. Was deze geheel
ter zijde gelaten., misschien was dan ook 't mooie van dit
literaire werk
de beschrij ving van 't intieme joodsche
levee
meer tot zijn recht gekomen, en ons bespaard 't
wel echt-beschreven, maar weerzinwekkende realisme van
v wile slagers uit 'n Jodenbuurt.
In ongeveer dezelfde sfeer laat ons Mannenwetten, de
tweedeelige roman van den vlaamschen schrijver Gust a a f
Vermeersch.
En wat is die g oed geschreven ! De kriticus, die zich
gebaardt als onderwijzer in het lezen, en dus 't publiek,
dat 't alleen maar om 't verhaal to doen is, opmerkzaam
heeft to waken op beeldrijke taal en juiste zegging, kan
in lannenwe ten aan den slag komen . Enkele staaltjes
E e r t h a, 't aardig e kantwerkstertj e heeft na juist negen
maanden en zeventien dagen arbeidens haar breede kraag,
'a berthe, afgekregen, en nu staat ze, trotsch dat zij geen
tflossen of valencyn, zooals iedereen, maakt, met haar moeder
de leant to bewonderen, na de laatste spelden van 't kussen
getrokken to hebben . „De kant was nu vrij, van alle banden verl~t . Hij bewoog even bij 't uittrekken van 't
laatste speldetj e als voelde hij ook z'n vrijheid, toen viel
hij weer rustig plat, belei heel de rondte van 't kussen en
'n deel van de tafel, met z'n fijne tekening, z'n doorschijnende witheid van bloem en lover op de donkere achtergrond, hij lag koninklijk schoon in z'n volmaaktheid to
pronken. En de eerbied voor hem, die in de loop van de
dagen fel was verminderd was nu plots ten toppunt geo. E. VI 12
29
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stegen, hij kreeg de vereering van z'n rang om z'n schoonheid en z'n waarde, en men dierf hem enkel met de oogen
strelen alsof 't 'n fraaie zeepbel was die door vingeraanraking in 't niet verdwijnen zou" (bl . 5) .
,,De huisjes gaven 'n dompige kilte of die zweette uit
hun oude muren, van hun overhellende daken als neerzeeg,
beving als 'n huivering. B e r t a die er ook eerst in liep
vluchtte weer to midden de straat in de felle zon wier
geglans wiebelend openpletste in 't opdrogende nat dat in
putj es lag en stadig kromp met 'n vreemd g estraal van
haarfijne naalden in 'n koud kleurenmengsel" (bl . 22) .
De meisjes „stonden daar nieuwsgierig to glarien, met
'n lachend gezicht, tuk op eenige deugnieterij, toen ze de
slapende L o w i e in de gaten hadden . De oude duts lag
op zij en was „'n vreeselik hard blok hout aan 't doorzagen ." Zeker zou hij er in lang niet komen, maar men
hoorde aan 't geluid dat hij regelmatig werkte en 't nog
wel wat uithouden zou" (bl . 44) .
„De beide meisj es stonden zich to krinkelen van 't
lachen" (bl . 53) .
,,'t Was 'n oogenblik stil en toen hoorde men 't getik
van 't uurwerk, als 'n eenig leven, de stilte doorstappen"
(bl . 70) .
,,Opengaande deuren, door wier ger 'n oogenblik, 'n
machtige gulp orgelknars stiet als blij to ontsnappen ."
(bl . 101) .
„S e p pen was 'n bleeke jongen met 'n nogal groote,
gekromde neus en overgekrulde lippen . Hij had 'n groot
hoofd dat achterwaarts lag geheschen op 'n lange reigersnek . . . Hij had iets van 'n koe in z'n blik : botkoppig,
overmoedig, zwetsend . . . maar dat vergoedde 'n glimlach,
z'n houding. Hij had iets terugstotends omdat hij 'n zwetsend voorkomen had en toch, hoewel z'n lach zoo wat
medelijdend leek . . . ze wist niet wat ze er aan had : hij
was lijk tegen heur goeste, en Loch onderging ze lijdzaam
z'n invloed" (bl. 109) .
Doch de kriticus, voor wien zuivere, teekenende taal
wel 't eerste maar niet 't eene noodige is in een boek,
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vraag t verder welk leven hem hierin wordt uitgebeeld . En
nu schijnt hem eerst dat van Mannenwetten, zoo al niet
oorspronkelijk, dan Loch echt en natuurlijk . Hoe lief is dat
kantwerkstertj e B e r t a , en hoe zinnig leeft ze met haar
moeder, die alleen om haar niet hertrouwde, in de achterbuurt van Brugge, waar gekapmantelde vrouwen langs
straat schuiven als in 'n Middeleeuwsche sfeer ! Hoe arbeidzaam is ze, en hoe eerbiedig jegens moeder en heer onderpastoor ! Hoe uitvoerig is ook geteekend het ontwaken van
de vrouw in haar, als ze 'n afschrik heeft van S e p p e n,
-en toch onder de macht van zijn hartstocht komt ! Hoe
wil ze onder den grond kruipen om haar schande to verbergen, en hoe is zij evenals haar moeder blijde als S e pp e n haar huwt en 't kind echt . Doch S e p pen verlaat
haar en B e r t a, zelf ziekelijk geworden, moet voor 't
kleine V i e k t o o r t j e zorgen . 't Ventje sukkelt voortdurend
en 't wordt armoede en ellende in 't vroeger zoo propere
huisje . Eindelijk als 't ventje 't gesukkel door is, B e r t a,
weer aan g esterkt, wat meer verdient met eenvoudiger, beterbetalend kautwerk, en ook grootmoeder zich hecht aan
Vie k t o o r t j e, schijnt het gewonnen - totdat op eens
S e p p e n zijn zoontje dat buiten speelt, meeneemt en 't
brengt bij zijn ouders . De buurt maakt misbaar voor zijn
huis ; B e r t a vlucht schreiend naar den onderpastoor, die
een advocaat in den arm neemt, maar de wet wijst den
vader het kind toe! ,,Dat komediespel van ernstige lieden
in die hooge, strenge, indrukwekkende zaal, was voor de
vrouwen, die daar verlaten zaten en vereenzaamd, zeer ternederdrukkend en benam hun laatste begochelingen . Er miek
zich een soort van woede van hen meester bij 't zien van
al die ellendige machteloosheid voor iets dat zij-zelf een
doodgewone zaak achtten . Er kwamen kreten van opstand
uit hun keel geboord en ze moesten zich weerhouden om
niet in scheldwoorden uit-te-barsten . Doch dra kwam de
terugwerking. Er was niets aan to doen, niets, niets !"
(II. 188). En ook de troost van den onderpastoor : „de
wetter die door de menschen gemaakt zijn gaan onder alle
opzichten mank, dock Zijn wetten zijn ondoordringbaar en
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alles komt on s ten goede" (II . 190) is een onvoldoende .
Onvoldoende blijkt zoo de inhoud van Mannenwetten,
onvoldoende om er twee romandeelen mee to vullen . Dat
goede aanleg, zorgzame opvoeding niet vrijwaren tegen de
macht der zonde, en dat Been wet de gevolgen der zonde
kan wegnemen
moeten we daarvoor twee deelen doorworstelen, al is 't in Bezel schap van de tegenwoordig
alleen-interessante achterbuurts-menschen ? Dat ook de
schrij ver niet, zooals 'n vorig naturalisme, weerzinwekkende,
sexueele tafreelen uitspint, doch wel oog heeft voor't schoone
van 't idealisme, of liever, eigenlijk niets doet dan met de
onbewogen stem van 'n echt realist maar vertellen, maar
vertellen -- geeft ons Loch geen oogenblik de overtuiging
dat dit leven, waarin alien ondergaan,
want nog ellendiger dan B e r t a gaan haar vriendinnen onder in den
maalstroom der hartstochten
het echte, het natuurlijke
levee zou zijn . Soms aarzelt de lezer : de „schrij ver schijnt
dit Loch to meenen"
maar peen, de titel reeds laat de
tendenz van zijn boek doorschemeren . 't Is duidelijk : dit
knapgeschreven, eentonig verhaal van eentonige ellende
behoeft relief -- en dat relief is : de arme vrouwen leven geknecht onder de wetten door mannen voor mannen gemaakt .
Op dus vrouwen ! ten heiligen oorlog tegen de mannenwetten !
Is, dit niet een armoedige oppronkerij van een al-tegewoon levensbeeld ! En is dit niet 'n brutale zweepslag
aan 't slot, die den anders in slaap vallenden lezer moet
herinneren dat hij een hoogst actueelen roman heeft gelezen
En daarbij, hoe oud is deze true ! In 't bovenvermelde
kistj e, waarin 'k Hermingard ontdekte, lagers ook vele,
zoo 'k me wel herinner, anonyme, of onder voorletters verschenen boeken, vol verhalen van afgrij selij ke misdaden .
Natuurlijk werden dan die snoode misdadigers door de
beilige wet terechtgesteld, waarna strijk en zet bleek dat
de verkeerde was onthalsd . De machinerie dier verhalen
was : natuurlijke kinderen, geheimzinnige testamenten, ergverborgen schatten, schoonschijnende wreedheid, verdrukte
onschuld en sterf bedbekentenissen -- maar de hoofdzaak
Bier verhalen was : de doodstraf dient afgeschaft !
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Waar zijn thans die boeken ? Waar de bloemen van
't vorig jaar zijn .
't Is g evaarlijk voor literatuur zich in dienst to stellen
van een kwestie van den dag want dan gaat zij daarmede voorbij .
En dat en Dievenschool en Mannenwetten zoo stork doer
denken aan de actueele reformatie van het recht, moge deze
boeken misschien tijdelijk voor veel lezers interessant makers,
op den duur schaadt de tendenz hun blijvende beteekenis .
Of zou deze zonder die tendenz niet groot zijn ?
Niet van kwesties van den dag, maar van de absolute,
eeuwige ding en wil tenmin ste De Kleine Johannes III van
F r e d e r i k v a n E e d e n spreken . En dat heeft werkelijk
indertijd de echte, de klassieke Kleine Johannes gedaan,
toen in de tachtiger jaren ook in de literatuur 't materialisme zich breed maakte, en De Kleine Johannes met zijn
kinderlijke poezie zoo nadrukkelijk verhaalde van een
mooiere wereld, dan Dr. C y f e r of P 1 u i s e r ooit hadden
gezien .
Hoewel daaruit niet behoefde to volgen, dat we dus
onder een heele Kleine-Johannes-literatuur moesten worden
gezet, en dus na dat heerlijke jeugdwerk van v a n E e d e n,
nu ook den onverteerbaren Johannes Viator, den vervelenden
Kleine Johannes II en den preekerigen. Kleine Johannes III
zouden moeten doorworstelen, volgt hieruit wel dat dit
laatste work tenminste weer wil spreken van de eeuwige,
absolute dingen . En nu de literatuur ons zoo telkens
plaatst voor de broodvraag, of voor punt zooveel van een
partijprogram, is 't reeds veel dat van E e d e n 't leven
weer eens stelt „sub specie aeternitatis." Dit laatste is
niet heel juist ; beter was : „sub specie inferni ." Want dat
is van E e d e n' s specialiteit, dat hij de wereld ziet in de
harden des duivels . Nooit vergeet hij
noch hier, noch
in de Twee Gebroeclers
wat hij M a r k u s tot J o h a n n e s
laat zeggen : ,vergeet niet dat we alien in 't rijk van den
Booze zijn" (bl . 213) .
De Duivel is Het, en Hoofdstuk XI, waarin J o h a n n e s
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boek en de kern dezer wijsheid . Gelijk in de Twee Gebroeders
een modieus heer met monocle, rooden rok en clacque is
hier de Duivel „een gewone, fatsoenlijke mijnheer met een
oprecht glimlachend gezicht, en goed gekleed in bruin fantasie-pak en stroohoed", (bl . 157) die J o h a n n e s zijn museum
laat zien. Deze ziet daar Bangeling, Ginnegap, Labbekak
en Goedzak (,,allerliefste tweelingen, heelemaal gebouwd
van goedheid en liefde . . . beenders hebben ze niet, kwaad
deden ze nooit . Als die niet in den hemel hooren, wie dan ?")
(bi .161) verder : Sleur, Pluiser, Degeneratie enz. die erg tevreden zijn bij den Duivel . De hel, verzekert deze dan ook, is
niet „die fraaie en luisterrijke plaats waar het zoo heet is
en zoo stinkt . . . Dat is mijn rijk niet . Dat is het rijk
van den ander, die ze zeggen dat Liefde heet . Bij mij
wordt niet geleden . Ik ben ' niet zoo wreed . 1k doe
niemand pijn" (bl . 162). Iedereen doet er waarin hij lust heeft .
Zoo was er „een alleraardigst klein kerkje, een poppenkerkj e . De muren waxen wit en kaal en de kaarsj es
brandden . Op den preekstoel stond een klein domineetje
en preekte ij verig met veel gebaren van handen en hoofd .
Het kerkje was leeg, maar overal - waren aardige spiegeltjes
aangebracht en in elk daarvan weerkaatste het domineesgezichtj e, met een heiligenkransj e er om heen . . . Weer een
kerkje, even keurig, net en licht . Maar hier waren veel
meer kaarsen, ook bloemen en beelden, de wanden waren
keurig beschilderd, en pater C a n i s i u s stond in schitterend
goud-geborduurd gewaad to bidden en to prevelen voor 't
altaar" (bl . 164) .
Verder is er „een beestj e dat de gewoonte heeft alles
precies to beschrijven wat het ziet . Zijn leus is : ,,aarheid
bovenal !" en op zijn etiket stond : Aldeeling schoone kunsten.
Naturalist, var. Woord-Kunstenaar, Vindplaats : Vasteland
van Europa. Tamelvj k zeldzaam . In de afdeeling : Wetenschappen

stond professer B o m m e 1 d o o s op zijn hoofd in zijn eigen
hersens to kijken ." (bl . 166) . Verder hokjes of zaaltjes, waarop

Godsdienst-strijd, Partij-strijd, Klasse-strijd, Lie fde en Vrede,
Rein Leven, Vroomheid, Weld adig held, Vr7j held", en waarin

't precies toeging als inn_ de kerkjes . Als Johannes
eindelijk deze hel door is : ,zag hij alle demonen achter
hem aain komen en ze speelden met iets, jets blinkends,
dat ze elkander toegooide-ii . Ze sjorden en trokken er aan,
en spuwden er op, en deden er nog veel erger dingen op,
zooals alleen zeer voile en brutale wezens kunnen doen .
Het was een boe'k, en daarop zag J o h a n n e s zijn naa
staan . Zijn naamm en zijn Van . J o h a n n e s heette de
Reiziger" van zijn Van ." (bl. 171) . lolbannes Viator!
Wat J o h a n n e s in den droomm hier in de hel, in 't
rijk van Koning Waan, d .i . den Duivel, aanschouwt, ziet
hij wakker geworden in 't werkelijke leven . Die dominee,
pastoor, arts, woordkunstenaar, geldmensch, philanthroop
doen alien precies zoo als zulks in deze hel behoort.
Maar is er da -n geen verlossing uit die hel ?,
Zeker . Als M a r k u s tot J o h a n n e s gezegd heeft :
,,vergeet niet dat we alien in 't rijk van den Booze zijn,"
laat hij er op volgen : ,Alleen aan het hart van den Vader
zijn we vrij . De Vader laat waan macht hebben over die
even buiten hem zijn ."
Die nu J o h a n n e s den weg tot den Vader wijst is
de Broeder, de Geleider, M ark u s V i s . In het tweede
deel was deze de raadsman van kermisgasten, de huisvriend
in woonwagens, de scharesliep die J o h a n n e s het goede
leert . Hier in 't derde deel wijst hij hem den weg tot den
Vader, en neemt hem mee naar een kolendistrict, waar hij
voor de stakers preekt : ,Gij hebt onrecht geleden, maar gij
hebt ook onrecht gedaan. Want het is onrecht verdrukking to doen, maar het is ook onrecht verdrukking to gedoogen . Men heeft u anders geleerd, en u gezegd dat
geschreven is, dat men onrecht zal gedoogen . Maar zoo
dit al geschreven ware, de geest der Waarheid zal het
ongeschreven maken . Ik zeg u, wie onrecht doet is een
boosdoener, en wie onrecht gedoogt is zijn medeplichtige"
(b l . 12) .
Voor J o h a n n e s en z'n vriendin preekt hij : ,voel je
dan kinderen dat alle leed wat geleden wordt eon leedisd
Mar zoo is ook alle vreugde 46 ;.1. vreugde . De Vader lijdt
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alles mee, en wie een arm katj e troost, troost den Vader"
(bl . 33) .
In de kerk preekt hij voor den priester : ,Gij zijt nog
geen niensch, wilt gij een priester des Allerhoogsten zijn ?"
en zoo acht bladzijden voort met dit slot : „want gij, en
gij alleen zijt nog het adderengebroed, waartegen hij heeft
getoornd, die zacht was voor overspeligen en moordenaars". Als de priester hem daarop bij de pols vat, blijft
M a r k u s weerloos, maar roept met zeer luide stem : „Doe
uw werk K a j e p h a s !" (bl. 207) . Dan valt M a r k u s in
de handen der arisen, tegen wie M a r k u s ook rij kelij k
preekt, waarop B o m m e 1 d o o s over hem zegt : „nog eens,
collega, ik blijf bij mijn diagnose : Initieele paranoia, met
megalomaniakale symptomen, op de basis van hereditaire
minderwaardigheid met vicarieerende genialiteit" (bl . 235) .
Ontslagen uit 't krankzinnig eng esticht, weet M a r k u s to
komen boven op de gaanderij der Kathedraal, waar't huwelijk
van koning en koningin zal worden voltrokken, en * houdt
daar weer een preek met dit begin : ,Heil den Koning der
menschen . . . Heil hem die der menschen koning genaamd
mag worden . Gezegend wie then naam verdien t . Want hem
kroont de genade Gods, die is Wij sheid", en dit slot : „En
gij twee arme menschen, bedolven onder den last uwer
schijn-grootheid, arme man ! arm, arm vrouwtje ! de
bovenmenschelijke kracht om de leugen rondom u to breken
zult gij niet hebben
moge de goede Vader, die u Zijn
gratie niet schonk, u hullen in vergevend erbarm en ." (bl.
285) .
Een jong officier schreeuwt : „hij beleedig t de koningin",
en M ark u s, door brandweermannen naar buiten gesleurd,
wordt door 't woedende yolk onder den kreet van ,Oranje
boven !" zoo toegetakeld, dat hij met 'n schedelbreuk in 't
gasthuis wordt opgenomen . Daar troost hij oude dronkaards,
zegt tot J o h a n n e s, die moedeloos is dat hij z'n levensdoel
nog niet nader is gekomen : „loch is het nader gekomen,
omdat je Mij hebt gekozen en het Leven", (bl . 341) en sterft
den volgenden dag in de operatie-kamer . Trouwens dat
door M ark u s de menschheid op den rechten weg werd
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gebracht weet J o h a n n e s reeds nit een visioen, den vorioen
nacht door hem gezien . Win d e k i n d heeft hem toen getoond de wereld van over duizend jaar . Enkel zon, enkel
heerlijkheid . Groote door electriciteit bewogen vaartuigen
vliet~,,en als groote vogels
over land en zee . Geen steden,
tn
fabrieken en treinen meer, maar heilige eerbied voor 't
schoone overal, en vrede tusschen mensch en natuur . En
die menschen met onbedekte hoofden, sandalen aan de
voeten, fraai en stemmig gekleed, zijn alien schoon en
krachtig . ,En alien geleken zij op J o h a n n e s' Broeder,
alsof het Mn groot gezin was van zijn verwanten ." En die
alien heffen in 'n wereld-kathedraal op 64n eiland, een
paradijs van vrede en schoonheid gebouwd, ,Muparicr, zonder
weifeling aan, 44 -a machtig koraal, statig, ernstig en eenvoudio--, - dat als 44n stem opstijgt in de lichte gewelven,
als een danklied en een gelofte tevens, een hernieuwing

van den liefdeband tusschen God en menschen" (bl . 329) .

Schimmig of onduidelift van bedoeling - zooals over

Johannes Viator geklaagd werd - is deze Kleine Johannes III

niet ; integendeel zijn gefingeerde namen zijn soms al to
doorzichtig . Als er de peer van Lieverlee tot End egeest, de fatterige poen en sonnettendichter, die eindigt
met de gravin D o I o r e s to trouwen en roomsch to worden,
leeraart : ,Ik ben een wachter in het heilige domein der
kun st . Deze schoonheids-cultuur in opperste verfijning is
mijn gewijde roeping . Ret levee moet je hebben . Het
Leven met een hoofdletter . Het Leven is Passie, Kunst
is Passie ' het Leven is Kunst" (bi . 24, 108), dan hoort
iedereen daarin bekende woorden van van Deyssel, en
verneemt hij verder dat van Lieverlee ,overal vertelde
dat Johannes door hem wegens verregaande ijdelheid
herhaaldelijk was berispt", dan is hem dat een onaan gename ,
herinnering aan een hevige scheldpartij tusschen van
D e y s s e 1 en den schrijver van De Kleine Johannes .
Was nu de wijsheid in dit boek maar even zeker, als
zijn bedoeling doorzichtig . Maar aan den zekeren toon van
dit anarchist en- ev angelie, ontbreekt heel wat . En wat is
zieliger dan een onzeker evangelie? Ret is een eerlijk slot
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als op de laatste bladzijde tante S e r 4 n a , de rij ke eigenaresse van Vredebest
deze twee namen typeeren de
orthodoxe oude-j uffrouw volkomen
J o h a n n e s komt
vertellen dat ze hem haar erfgenaam zal maken, en er
glimlachend op last volgen ; ,Dat is niet zoo lief bedoeld
als het lijkt, hoor ! Ik heb er mijn leedvermaak in, om
aan jelui verleg enheid to denken, als je niet weten zult
wat je er beter mee moet aanvangen dan ik" (bl . 355) .
Ook de lezer glimlacht en zegt daarin : deze J o h a n n e s,
die zoo hooghartig neerzag op dat vieze geld, zal toch ook
eindigen met het aan to nemen, en we kunnen al heel
tevreden zijn als hij er geen slechter gebruik van maakt
dan tante Serk a.
En dat de lezer ten slotte glimlacht over deze anarchistische Profetie en Evangelie, want dat is De Kleine
Johannes III, wordt de veroordeeling er van . Want och, een
profetie die niet de grondvesten onzer ziel doet daveren,
kracht gevend tot levensvernieuwing, en een evangelie dat
ons niet doet rusten in hoogen, zaligen vrede, daardoor
ons bekeerend tot Hem van wien 't kwam, maar die ons
doers glimlachen, goedig-ironisch glimlachen, dat is valsche
profetie en leugen-evangelie, dat is rhetoriek, wijsheid
die woord voor woord op zichzelf wel waar, maar als
geheel belachelijke leugen is, wijl ze het accent der waarheid mist .
Niet dus dat v a n E e d e n hier profeteert maakt De Kleine
Johannes III ongenietbaar ; o neen, was hij maar profeet,
eindelijk een s eenn echt profeet tusschen de honderden
valsche, die ons zat en suf preeken met hun eigen wijsheid,
maar dat van E e d e n hier voor de verandering veer eens
den profetenmantel omslaat. Hij kan dat, want zijn garderobe is welvoorzien . Daarin hangt o. a. nog een philosophenmantel, een preekheerstoga, een dito voor professor in
de medicijnen, en dan ook
ja, vooral ook een dichterkleed . En dat is toch eigenlijk 't eenige wat hem past,
en waarin hij sours weet op to treden tot vreugde van
ieder . Zoo zelfs hier een enkele maal, als in dit teere
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.A is ik wil zeggen wat mij deert
verstaat mij ieder mensch verkeerd,
raar rozebloem en nachtegaal
die z eggen 't mij, in schooner taal . (bl 31)

een van die gevoelvolle versjes die in Ellen konden staan,
en wier dichter in ooze literatuur een blijvende plaats zal
hebben, evenals de schrijver van De Kleine Johannes I .
Maar op den duur g een beteekenis zal hebben de pseudoprofeet hier aan 't woord . Zeker hij heeft gelezen Het Evangel ie van Jo hannes en geeft daarvan zeer vage reminiscensen,
die om den schijn. van oorspronkelijkheid to bewaren, op
z'n anarchistisch, ja en peen verwisselen, terwijl na deze
weeIge vroomheid een gelijke dosis vloeken en kermistaal
precies zooals M u l t a t u l i ook de
wordt toegediend
tale Kanaans bij een geloovige onuitstaanbaar von d, maar
ze zelf gebruikte om er zijn kwajongens-atheIsme mede to
verkondig en . Heel goed heeft d e schrijver den pseudoprofeet hier geteekend in den dominee, die in een leege
kerk tegen spiegeltj es stond to preeken . Kon hij 't nu
zien dan zou hij bemerken hoe hij precies 't zelfde aan 't
doers was : precher pour sa paroisse et a sa paroisse ; zichzelf preeken aan zichzelf, waarbij behooren die voor hem
zijn ; zichzelf behagen ; dat zuivere type van den pseudoprofeet is hier to zien . Kan hij 't echter zien ? Zeker, want
hijzelf waarschuwt dat we o zoo licht gevangen blijven in
de strikken van Koning W aan ! Juist dat hij reeds tot
deze waarheid is doorgedrongen, doet hopen dat hij ons
nog eens echter ernst zal geven, dan deze zichzelfbehagende
van De Kle'ine Johannes III .

Dat we eigenlijk in de hel leven wil ook weten De
(Doolage of Doodlage is 't Vlaamsche woord voor
moeras, broekgrond, waarin men licht doorzakt) van Herman T e i r l i n c k. In De Doolage
de eerste der zeven
schetsen waaruit de gelijknamige bundel bestaat
vertelt de
schrijver in zijn zeldzaam-zoetfluweelige taal aan zijn liefste,
hoe hij aan haar denkend een prachtigen zonsondergang
zag op de purperen heide, waarna in den opkomenden
Doolage
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nevel een mysterieuse grijsaard op hem toe kwam . ,Deze
grijsaard was me niet vreemd, evenmin als de wind, die
achter mij in 't eendelijk sperrebosch oprees en zuchtend
ommewaarde, gaande en komende met ongemeene rustigheid . . . Geen rimpel groef smerte in zijn aange~icht,
maar over al zijn wezen mijmerde een dieplijdelijk gedacht,
van zijn gelaat een effen beeld makend, dat boven alle
tijdelijkheid onverweerbare weemoed was, niet tot klachten
to verkleinen . . . dat gelaat als een onherroepelijk ongeluk . .
Deze man was de pijn zelve en hij vulde den avond, alsof
hij ganschelijk, met mij en met alles heinde en verre, de
avond was .
De grijsaard sprak : „Ik kom tot u, die moe wordt,
tot u, die zonder uitgang doolt en hapert in de doolage . .
Voelt ge dat ge hopeloos trappelt en zinkt in onvasten
grond ?. Ik ben onder de menschen gekomen . . Ze woelden
ondereen en werden leelij k al meer en meer . 0 ! het
nutteloos spiergeweld, het nutteloos wringen van die armen
en 't hartstochtelijk gehijg van die borsten . . . Ik ben nu
een met den almachtigen tijd. Ik heb dat alles van dichte
beloerd. Dat was alzoo de doolage .
Zijn stemme werd het wezen zelf van de stilte, evenals
de schaduw, die van de jeneverstruiken neerviel en langer
zich uitrok naar mij, grauwer makend het onmetelijke
heidekerkhof" (bl . 7-12) . Hoe onzegbaar droevig is dit
alles, en hoe maakt de donkerfluweelen woordpracht bij de
vaagheid van voorstellig de sfeer hier doodelijk-benauwend !
Ja, dit is de hel, m aar niet die van vroeg er, 't rij k van
den Booze, ook niet die van van E e d e n, 't rij k van
Koning Waan, maar gelijkend op 't Satanisme van B a u d e1 air e, op gewilde wanhoop, rustig opgebouwd uit weemoed
en nachtelijke wijsheid, niet vreemd :pan 't perverse .
Dit doet griezelen de heele Doolage door. In Avond
wordt B rune 11 e ken , die met haar vader 's avonds last
van den aardappelenakker terugkeert, door een voorbijtrekkend vreemdeling geschoffeerd en gedood . In Meionruste
steken twee broers in minnenijd elkaar met hun stalen
rieken dood . In den Mist komt 'r 's avonds een vreemde-
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ling 'n boerengezin binuen, waar hij zich als moordenaar
bekend maakt, tot ontsteltenis der boeren . De V'urige
Dooriz beschrijft zeer poetisch, hoe een meisje uit onbeantwoorde liefde zelfmoord pleegt . IIet Wiel toont de wroeging
van een werkman, die om met de vrouw van zijn kameraad
to huwen, dezen door een vliegwiel liet pakken en vermorselen en nu door zijn geweten gefolterd zich zelf door 't
vliegwiel laat dooden . De Wonderlij lie JIM is 't verhaal
van den zotten koeier N at u s , die in zijn simpelheid veel
inooier is dan al de andere geveinsde braven, en die op de
kermis
dat het in alle werken dezer literatuur, Dievenschool
slecbts uitgezonderd, natuurlijk hevig kermist, heeft de lezer
ook zonder aparte vermelding reeds begrepen
J o r i s vermoordt, omdat deze ziju T r e z e ken waarop hij heiliglijk
verliefd was, leelijk heeft behandeld, e -n die dan eerlijk bekent dat niet D j e e f , zooals men dacht, maar hij de moordenaar is . De menschen zetten hem dan voor zijn eerlijkheid in de gevangenis, maar de schrij ver eindigt met deze
zegenbede : ,0! mijn brave, brave N a t u s, als waarlijk
hiernamaals een machtiger levee ons wacht, als waarlijk,
ver van deze miserewereld, Gods eeuwige glorie ons benaderen zal, als waarlijk Gods' rechtvaardige hand over deze
zwakke menschenzielen eens op een schrikkelijken dag
oordeelen wil
o, mijn arme jongen, weet, zeg ik u, dat
alles kan vergoed worden, dat Binder hoog e een stralende
liefde u tegemoet ziet, dat Binder hooge moeder's bevende
armen opengaan om 't lijdende lichaam van haar pover
kind to outvangen" (bi . 357) .
Komt 't van 't problematische, van 't door zijn driemaal herhaald ,,als waarlijk" al to voorwaardelijke, of van
't ongemotiveerde
daar Loch De Doolage tot op dozen
allerlaatsten zin niets kent van then troost des beteren
levens
deter zeg ening, dat de lezer die nu maar wat
knaleffect vindt ?
Hoe 't zij, de einddruk van De Doolage is dat we hier
leven in een satanische wereld van huichelarij, zwakheid,
moord en wanhoop. En 't slechte van dit zeldzaam mooi
geschreven, prachtig gedrukt en verzorgd boek is niet
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dat het van zooveel ellende verhaalt
't kan best zijn
dat elk verhaal precies zoo gebeurd is
maar dat deze
ellende de echte werkelijkheid, en onontkoombaar is . Want
de literatuur, die 't leven moet weergeven, behoeft niet, mag
zelfs niet den weemoed en 't tragische des levens onder
blijgeestige mooipraterij wegmoffelen, maar mag evenmin
in een weemoeds- en wanhoopscultus de verzoenende machten
des levens verzwijgen. Alle groote literatuur houdt zich
bezig met de levenstragiek, maar
S o p h o c l e s, het
Oude Testament en D a n t e volstaan ten bewijze
maar
weet ook den weg, die uit de nachtzijde des levens voert
naar het licht.
Een overweging troostte me na 't doormaken van den
oneindigen weemoed in De Doolage . Dat droefgeestig gemijmer
's avonds op 't ,grauwe onmetelijke heidekerkhof", (bl . 12)
herinnerde me de ,wellustige droefgeestigheid" van F e i t h's
Julia, dolende op de avondheide . En zoo zeker als op
F e i t h's maanlicht en narigheid gevolgd is het vroolijke licht
en de echte ernst van W o 1 f f en D eke n, even zeker,
troostte ik me, zal, hetzij zoo T e i r l i n k een G o e t h e is
door hem zelf, hetzij door een ander, een nieuwe literatuur
worden ingeluid, waaraan g ezonde harten zich nieuwe gezondheid en zwakken zich sterkte kunnen eten .
Dan zullen en kriticus en lezers van Nieuwe Boeken
niet meer behoeven to zuchten : „j a, ja, de beste boeken
zijn Loch maar die niet gedrukt worden !"

ONZE LEESTAFEL .
Mr . J. M . van Stipriaan Luiscius . Advokaat to
's-Gravenhage . Karakter. (Uitgegeven tot nut der Nederlandsche jeugd.) Rotterdam . W . L . en J . B r u s s e, 1906 .
Dit boekje is goed bedoeld . Ook komen er voortreffelijke
gezegden in voor . Zoo citeert de schrij ver van Sir John Lubbock het volgende : ,De rijke mensch, die gezond wil zijn, moet
levee als een arm mensch" . Men weet dat de ,heldenkeizer" met
goed gevolg die spreuk in toepassing heeft gebracht en tot in
hoogen ouderdom flink en frisch is gebleven . Maar wat j ongens
met die wijsheid moeten aanvangen is mij niet bizonder duidelijk ;
ik althans zou het betreuren, wanneer j eugdige brooddronkenheid
en uitgelatenheid voor de sobere leefwij ze der hovelingen van
Koningin Armoede moesten plaats makers .
,,Het is een treurige waarheid, zegt de Haagsche advokaat,
dat van de duizend menschen slechts honderd weten wat karakter
is, slechts tien karakter hebben en slechts een een goed karakter
heeft" . Onze auteur maakt dus onderscheid tusschen een good en
een niet goed karakter. Het spraakgebruik geeft hem daartoe
recht ; immers het veroorlooft ons van het karakter van den duivel
bij Milton of V o n d e l to gewagen .
In de eerste afdeeling van zijn boekje beproeft de auteur de
vraag to beantwoorden : W at is karakter ? En dan zegt hij :
staat tot den mensch als het roer staat tot een schip ;
het is ons levensroer op ooze levenszee" .
Volkomen j uist, maar die beeldspraak is al zeer misplaatst,
nu wij een definitie verwachten .
Beter is de aanhef van de tweede alinea
,,Een kenmerk van het karakter is de voortdurendheid . Niet
ieder, die volhoudt, heeft karakter ; maar ieder, die karakter heeft,
houdt vol" . Wederom volkomen j uist, maar nu zouden wij verwachten to hooren wat er bij het volhouden moet komen om ons
het recht to geven van een karakter to spreken . Wij hooren het
niet. De schrijver gaat verder met to zeggen : „De aanhouder
wint" . Tot toelichting vertelt hij van een goudmijn, waaraan de
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eerste bezitter anderhalf j aar millioenen besteedde, zonder iets to
vinden . Die arme stakker, die denkelijk geen duiten meer had,
verkocht haar voor „een kleinigheid ." De nieuwe eigenaar liet
verder graven en vond „den eersten dag" eene zeer rijke goudader . 't Zij mij vergund met alle bescheidenheid to vragen wat
dat met „karakter" to maken heeft . Ook de volgende alineas
ontsteken geen licht . Wel hooren we achtereenvolgens dat ,,karakter adelt", dat het ,hooger is dan verstand", dat het ,tegenovergesteld is aan uiterlijk", dat het ,meer waard is dan geld" . Met
dat al hebben we nog niet vernomen wat karakter is . En wanneer
we dan ten slotte in een volgende alinea lezen : „Elk" karakter
is zelfstandig enz ., het wortelt in plichtbesef ; dan wordt het ons
groen en geel voor de oogen . Immers, hoe er naast de goede
karakters ook slechte kunnen bestaan, wanneer „elk" karakter in
plichtbesef wortelt, is een ondoorgrondelijk mysterie .
Zoo blijft het onduidelijk wat het onderscheid is tussehen bezit
en gemis van karakter . Wel worden aan het slot als eigenschappen
van een ,goed karakter" opgesomd : welwillendheid, beleefdheid, bescheidenheid, dankbaarheid, tact, moed, vroolijkheid, geduld enz .
Naar aanleiding van den karaktertrek welwillendheid lezen
we : „De ikheid van een dier is precies dezelfde als de ikheid van
een mensch, het verschil bestaat alleen in de woning dier ikheid" .
Deze woorden worden niet reader toegelicht . Uit niets blijkt dat
de schrijver er over heeft nagedacht waarin de ikheid van een
dier en waarin de ikheid van een mensch bestaat.
V. D . W .
Prof. Dr . I s . v a n D ij k . De Imitatie van Thomas a
Kempis . Baarn . Hollandia-Drukkerij, 1906 .
Het slechts 63 blz. beslaande boekje is deels reproductie,
deels uitwerking van een toespraak, die door den bekenden Groningschen Hoogleeraar 18 Juni j .1. to Windesheim op de eerste officieele .
vergadering der Thomas a Kempis Vereeniging werd gehouden .
Achtereenvolgens beantwoordt hij de vier volgende vragen : in
welk geestelij J klimaat leefde Thomas van Kempen ? Hoe naderen
wij tot dezen kluizenaar ? Waarin bestaat de aantrekkingskracht
van zijn gulden boeksken ? Waar moet voor ons liggen de grens
van die aantrekkingskracht ?
Het spreekt schier van zelf, dat die vier vragen op meesterlijke wijze in den geest der Protestantsche rechtzinnigheid beantwoord worden.
Op bladzijde 60 lezen wij : „Is het niet zeldzaam kenschet-
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send, dat in het boekje de uitdrukking geloo f - hi Jezus Caristus
nergens voorkomt ?" Inderdaad laat Thomas in de schaduw wat
naar het oordeel van den Protestantschen Hoogleeraar de kern
van bet evangelic uitmaakt.
Om de kracht dier bedenking to vatten leze men een passage
als de volgende : ,Weet, dat uw zelfzucht u meer schaadt dan eenig
ding ter wereld
Indien ge dit of dat zoekt, hier of daar begeert to zijn om uw wil to hebben en to genieten, zult ge nimmer
vrij van zorgen wezen ; immers aan alles zal iets haperen en op
iedere plaats zal er iets zijn, dat u dwarsboomt
Zoowel boven
als beneden u, naar welken kant gij u ook keert, overal zult ge
het Kruis vinden ; overall moet ge dus geduldig lijden, indien gij
innerlij ken vrede wilt hebben en een onverderfelij ke kroon dragen . . .
Zoo ge die hoogte bereiken wilt, dan moet ge moedig zijn, den
bij 1 aan den wortel leggen en de onbeteugelde liefde tot uzelf en
tot alle aardsche goederen uitroeien . Teugelloos egolsme is de
bron van bijna alle zonde ; als gij dat euvel eens to boven zijt
gekomen, dan zult gij groote vreugde en rust genieten" .
Wat beveelt ons de oude monnik hier aan ? Zelfverloochening
als middel . Wat spiegelt hij ons als doel voor ? Vrede der ziel .
Hij zegt niet dat de zelfverloochening ons hier op aarde reeds tot
een volledig geluk zal leiden ; hij weet dat de lijdensweg door
ieder moet bewandeld worden ; maar als we ons zelven niet zoeken,
als wij niet naar geluk hij gen, dan zullen we ons kruis gewillig
dragen en zooveel mogelijk innerlijken vrede genieten .
Men zal vragen : is hier niet een contradictie ? Waarom
moeten wij de zelfzucht uitschudden ? Omdat zij rampzalig maakt .
Uit zelfzucht moeten we ons zelven niet zoeken . Uit zelfzucht
moeten we onzelfzuchtig zijn . Er wordt ons terzelfdertijd aanbevolen zelfzuchtig en niet zelfzuchtig to zijn .
Doch dit is enkel een schijnbare tegenstrijdigheid . Alleen de
ongebreidelde zelfzucht wordt veroordeeld . Het voorschrift is geenszins : Bekreun u niet om uwe zaligheid ! Wees gevoelloos als een
blok hout ! Stomp den zin voor geluk in u of ! Het recept luidt
aldus : Verneem waar uw geluk to vinden is . Indien ge regelrecht
er op losstuurt, dan zal het u steeds ontvlieden . Tracht uw doel
dus langs een omweg to bereiken ; dat is de ware manier om gelukkig to zijn . Toomelooze zelfzucht is blind en voert naar den
afgrond .
De stem uit het klooster is die van iemand, die geleden en
gestreden heeft . Stel u niet voor, dat de wereld er is om u ge0 . E .VI12
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466 -lukkig to maken, dat gij, klein individu, het middel.punt van het
heelal zij t ; die ij dele waan, die aanmatiging, is de bron uwer
ellende en de oorzaak, dat het leven u een raadsel is ; neem een
ander standpunt in ; meet niet alle dingen aan uzelf, aan uwe
wenschen en behoeften ; erken dat uw leven slechts een onbeteekenend deel van het groot geheel is en dan zult ge niet morren,
maar berusten .
Indien we op daze manier de les van Thomas a K e m p i s
opvatten, dan vertoont ze een sterke overeenkomst met wat we
ook bij S p i n o z a, bij S a k y a- M o u n i en vele andere wij zen uitgesproken vinden . Dan erlangen we een leer, die ten onrechte
aan Thomas zou worden toegeschreven, want hij loochent niet,
dat de mensch voor geluk geschapen is . Zijne leus is : door lijden
tot heerlijkheid !
Aan het hierboven geciteerde moat dus nog jets worden toegevoegd . Wat er behoort bij to komen wordt door prof . van D ij k
met groote duidelij kheid gezegd . „T h o m a s heeft hier op aarde, zegt
bij, naar den gang van zijn denken, de rust buiten hat stormgebied der wereld gezocht in de stilte van zijn klooster ; hij heeft
ook wel in den storm, die immers altijd meegaat, in locale stilte,
bij tijden de rust gevonden" . Doch tevens heeft hij ,in de volmaakte „Rust die overblijft", geloofd met een zekerheid, er over
gesproken met verzekerde woorden, waarin een trekking van het
eeuwige leven is ." Ten bewijze citeert prof. v a n D ij k woorden
ale de volgende : „0 zalig verblijf in de stad daarboven ! o heerlijke Dag der eeuwigheid, door geen nacht verdonkerd, door de
hoogste Waarheid voortdurend bestraald ! Altijd blijde, altijd kalme
dag, welks staat of gesteldheid nooit meer in zijn tegendeel omslaat ! Och of die dag reeds aangelicht ware en al dit tijdelijke
een einde genomen hadde . Zijn licht schijnt wel voor de heiligen
in eeuwigen, klaren glans, maar niet dan van verre en door een
spiegel voor de pelgrime op aarde . De burgers des hemels weten
hoe zalig die dag is, maar de zonen van Eva, die nog in hallingschap zijn, ondervinden zuchtend hoe bitter en verdrietig de aardeche levensdag is" .
De grootste-gemeene-deeler methode, zooals prof. van D ij k
haar geestig noemt, wordt niet door prof. v a n D ij k op T h o m a s
a K e m p i s toegepast . Het middeleeuwsche van zijn zieleleven
wordt duidelij k door hem aangewezen . Intusechen treedt, gelij k
v an D ij k zelf erkennen moat, het algemeen menschelijke, one
kruis, niet hat kruis van Christus, bij den ouden monnik op den
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mist, de leer dat onze ziel vrijgekocht is met het bloed des
ruises, is er wel, maar 1 ,staat niet in het blijde middelpunt", zooals prof. van D ij k het uitdrukt .
Zou dat misschien de reden zijn, waarom Thomas geesten
van zeer verschillende orde voortdurend tot zich trekt ?
V . D . W.
k

Peter R o s egg a r . I .N .R .I. De blijde boodschap van
den armen zondaar . Vertaling van Dr . J. H e r d e r s c h e e .
Amsterdam . Van Holkema en Warendorf .
In dit al to lijvig boek laat Rose g g e r sen gevangene uit
het geheugen opschrijven wat hij zich herinnert in zijn jeugd uit
moeders mood aangaande Jezus gehoord en later geleerd en gelezen
to hebben . Door het lot aangewezen om op een hooggeplaatst
ambtenaar to schieten, heeft C o n r a d F e rl e i to e r gemeend zijn
eed niet to mogen verbreken ; na den aanslag word hij gegrepen
en door het gerechtshof ter dood veroordeeld . Op zijn verzoek
om gratie komt vooreerst geen antwoord . Om zich het duldelooze
wachten dragelijk to makers vraagt hij om schrijfgereedschap . En
nu gaat de arme droomer, die er bij ongeluk is ingeloopen en volstrekt geen booswicht is, vertellen van Johannes den Dooper, van
Jozef en Maria, -van Betlehem en Nazareth, vooral van Jezus, maar
zooms het bij hem op komt en zooals hij het psychologisch mogelijk acht . Leerstellige vraagstukken laat hij geheel rusten, maar
-op treffend schoone wijze paraphraseert hij de Bergrede en spreekt
hij over 't lijden en sterven van Jezus. Soms is de Loon wat heel
familiaar en grenst hij aan het platte ; toch zal niemand hier van
profanatie willen spreken . Als de zes weken van angstig wachten
ten einde zijn en men den veroordeelde komt aanzeggen, dat het
oogenblik voor de terechtstelling gekomen is, blijkt het dat Ferleitner in den kerker een natuurlij ken dood is gestorven .
V . D. W .
A . S . C . W a l l i s . Een liefdedroom in 1795
H . D . Tj eenk Willink en Zoon .

. Haarlem .

Ziedaar een boek vol pathos, het verhaal van een ongelukkige
liefde, dat de bron van teederheid, welke in hot hart van iederen
mensch schuilt, rijkelijk stroomen doet . Schoon de loop der hier
;geschilderde gebeurtenissen den lezer droevig stemt, wordt hot
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gevoel van leed verzacht en zelfs teruggedrongen door de aangename gewaarwording van sympathie met twee beminnelij ke j onge
menschen . Zij, die heden ten dage aan woordkunst hechten, moeten
juichen over de verschijning van dit boek . Niet het onderwerp,
maar de taal is er de groote bekoring van . Het onderwerp is wellicht een weinig afgezaagd, doch het wordt geadeld door den
nobelen stijl en de treffende manier van behandeling .

V.

F . C . K u i per.
L o o s j e s, 1906 .

Een

Heldin .

Haarlem .

D. W.

Vincent

Eon allerliefst en boeiend meisjesboek . Men kan zich geen
beter geschenk voor de naderende feestdagen wenschen . Het boek
is keurig gebonden en fraai ge llustreerd met of beeldingen van
Holy r o o d, Walter Scott's monument, een mooi huis in
Chester, de schilderachtige kerk van Cockington (Devonshire) enz .
Onwillekeurig doet de jonge lezeres kennis op van vreemde landen
en toestanden. Daarenboven wordt haar sympathie gewekt voorr,
beminnelijke eigenschappen van den mensch, haar of keer van wat
leelijk en slecht is . Zoo draagt het boek bij tot karaktervorming .
Toch wordt er geen preektoon in aangeslagen, het is integendeel
een vroolijk en prettig boek . De groote les, die men er uit putten kan,
is, dat de mensch niet enkel voor zijn plezier leeft, maar dat tegenspoed en moeiten onontbeerlijk mogen heeten, ,omdat ze ons leeren.
flink bij de pinken to zijn en niet droomerig en lui onzen weg to gaan."
V. D. W.
J . E . T e h u p e i o r y. Onder de Daj aks in CentraalBorneo . Met 15 of beeldingen en twee kaarten . -- Batavia,
G . K o 1 f f en Co ., Leiden, Boekhandel voorheen E . J.
B r i 11, 1906 .
Van October 1903 tot Juni 1904 maakte de controleur bij het
Binnenlandsch Bestuur E . W. F. van W a l c h r e n, ingevolge
opdracht der Indische Regeering, eene reis door een belangrijk
deel van midden-Borneo, ten einde de politieke en maatschappelijke
toestanden to bestudeeren, de door D r . N i e u w e n h u i s bij zijne
reizen van 1899-1900 aangeknoopte betrekkingen to hernieuwen,
de Daj aks aan Europeesche leiding to gewennen, hunne veeten
met naburige stain men to beslechten, en zoo mogelij k, hun veilige
handelswegen naar een der onder Nederlandsch gezag staande
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kustplaatsen to verzekeren . Ook met het oog op het aangrenzend
Britsch gebied achtte men meer bemoeienis met de binnenlands
gelegen streken wenschelijk .
Aan deze ,vredelievende expeditie" was als geneesheer de
,,doctor d j a w a" (inlandsch arts) J . E . T e h u p e i o r y toegevoegd, die, gelijk D r . N i e u w e n h u i s vroeger, door de behandeling
der zieken onder de bevolking veel toebracht tot de bevestiging
der reeds bestaande goede verstandhouding met de Dajaks en tot
versterking van onzen invloed .
Hij heeft van zijn reis - nagenoeg acht maanden buiten de
,,bewoonde wereld' ! -- een verhaal samengesteld, dat uit verschillend oogpunt do aandacht verdient ; het is op zich-zelf belangwekkend, to vernemmen wat door de reisgenooten gedurende den tocht
word ondervonden, maar haast meer nog treft het one op hoe
voortreffelij ke wij ze de heer T e h u p e i o r y zich van onze Hollandsche taal weet to bedienen. Menig ontwikkeld „Hollander" kan
E . B . K.
daaraan een voorbeeld nemen .
E . A . A . v a n H e e k e r e n . Een Indisch huwelijk, Amsterdam, H . J. W . B e c h t, 1906 .
Doze novelle zal zeker door menig ,oudgast", in Nederland
en Indie, met genoegen worden gelezen . Zij geeft personen en toestanden, zooals menigeen, die lang in Indie heeft vertoefd, ze
wel ontmoette ; en zij bevat voor jongelieden, die zich misschien
op de eene of andere afgelegen plaats wat eenzaam gevoelen,
goede lessen .

E . B . K.

Dr . A . H. d e H a r tog . Religie en wetenschap . - Prof.
Dr . J . J . P . V a l e t o n Jr . Het oude Testament en „de
critiek" (Levensvragen 1 en 2 Baarn Hollandia-drukkerij 1906 .
Na de serieen onder den titel Pro et contra geeft de Hollandia
drukkerij nu een ,brochurenreeks voor alien die in den geestesstrijd
onzer dagen belangstellen" . De Levensvragen zullen door mannen
van verschillende richting, meestal theologen voorloopig, geschreven
worden . Uit den aard der zaak leenen de afzonderlijke nommers
zich minder voor een afzonderlijk kritiek. Wij vestigen alleen de
aandacht op de uitgaaf, die met de beide nommers, wier titels ik
boven afschreef, op zeer gelukkige wijze begint .
1. S .

4 7 0 -J . L . F . d e Lie f d e. De Vrucht, die blijft .
G. F. Callenbach, 1906 .

Nijkerk .

Ook waar men dit bundeltje schetsen onvoldaan uit de hand
legt, is het gemakkelij k er met oprechte waardeering over to spreken .
Want de schrijfster heeft 't zich moeilijk gemaakt door het positiefchristelijke ]even to willen teekenen . En belangstelling to wekken
voor dit naar binnen gekeerde, weinig kleurrijke levee is moeilijker bereikbaar dan opzien to baren voor farizeesch christendom,
achterbuurts-ellende of brutaal realisme . Maar daarom is 't ook
beslist noodig dat ze de belangstelling wakker houdt door telkens
'n taalversnapering aan to bieden . Soms zijn die wel aardig gelukt, zooals deze : ,elken keer knipte ze met guitige sarrigheid
weer een ander voorvalletje het gesprek in . Voortdurend beheerschte
ze het samengekeuvel met haar schertszetten" (bl . 86). Soms
ook gezocht nieuw, als dit : ,aldoor wilden zijn gedachten terugzinken naar den dood, den dood, then hij wilt" (bl . 48) .
Het best gelukt is Verbreking, 't leven van 'n paar tweelingzusters ; in het theatrale is geslagen Tot deny heiligen doop .
Wat er in dit werk o ntbreekt, blij kt 't best in de laatste
schets Zoekende . Want dit naar binnen gekeerde, weinig kleurrijke
levee krijgt kleur, en wordt eerst recht geschikt voor literaire uitbeelding, als het in botsing komt met 'n vreemde omgeving, met
,,de wereld ." Maar voor die ,wereld", hier geteekend, „gold als
het hoogste volop genieten van het weelderig gemaksleven" (bl . 209) .
Welnu, dat is to goedkoop, en hier vervalt de „christelijke" schrijfster in dezelfde fout, die de ,agnostische" schrijver begaat, als hij
christenen teekent, waarvan dezen zeggen : zoo zijn er helaas, zoo
zijn niet de echten .
De schrijfster weet toch wel dat er menschen zijn - b.v . zij,
wier geestelijke vader G o e the is -- menschen met een bijna volmaakte levenstechniek, die zich angstvallig houden buiten de
positief-christelijke sfeer, de kerksche kringen bijna schuwen, uit
vrees daar to verliezen wat zij hoogschatten, en wat ook oneindig hooger staat dan 'n ,volop genieten van een weelderig
gemaksleven" ?
Maar waarom er dan niet mede gerekend ? Want elke
„christelijke" literatuur, die hier niet mede rekent, legt men onvoldaan uit de hand, hoeveel goods ze overigens biede.
G . F. HR

Mr . W i l l e m B i l d e r d ij k . Pretoria .
Amsterdam .
Potchefstroon . H o v e k e r en W o r m s e r, 1906 .
Van de uitgaven, waartoe het Bilderdijksfeest aanleiding gaf,
is dit zware boekdeel ,uitgegeven op machtiging der Bilderdijkcommissie", zeker het best in staat om een denkbeeld to krijgen
van de verbazende veelzijdigheid van den merkwaardigen man,
then men wenschte to herdenken op den gedenkdag zijner terugkomst in Nederland uit de ballingschap, waarin de omwenteling
van 1795 hem had gej aagd . De fraai gestelde rede van Dr .
K u y p e r moge hem trachten to schilderen ,in zijne nationale
beteekenis" in woorden, die mij toeschij nen die beteekenis niet
weinig to overdrij ven ; de warme lofspraak van prof. T e W i n k e 1
moge den dichter en taalkenner beter leeren begrijpen ; de zeer
schoone inleiding van K 1 o o s op eene welgekozen bloemlezing
uit zijne gedichten moge laten zien wat B i 1 d e r d ij k voor ons
geslacht als dichter zijn kan -- in dit statige deel, waarvan de
heeren S t e r c k, E n s c h e d e en W o r m s e r alle eer mogen hebben,
zien wij B i 1 d e r d ij k bekeken door tal van glazen, toegelicht van
tal van zijden . Zijn genealogische fantasieen omtrent zijn „Teisterbantsche" of komst worden door den heer W i l d e m a n tot hare
wezenlijke beteekenis herleid ; dr . Mull e r geeft woorden aan zijne
bewondering voor den dichter ; de heer P o s t m u s beschouwt hem
,, als calvinistisch Nederlander" ; de katholiek prof. N i e u w b a r n
gaat ,het filosofisch element in zijn werken" na ; prof. T e
W i n k e 1 beschrijft hem ,als taalgeleerde" en geeft toe, dat hij,
hoewel ,geen man van echte wetenschap", Loch in zijn taalbeschouwing als ,geniaal dichter," als „een reus in het koninkrijk
der verbeelding" menig scherpzinnig denkbeeld heeft geuit ; dr .
B r u n pleit voor zijn begaafdheid als geschiedschrij ver met meer
overtuiging voor zichzelven dan met anderen overtuigende argumenten ; Mr . Van der Hoop van S l o c h t e r en gaat zijn advoeaten-loopbaan na ; baron Schimmelpenninck van der Oye
geeft eenige herinneringen van zijn vader, die B i 1 d e r d ij k gekend
heeft ; de heer M o 11 e r bespreekt zijn ,verhouding tot de roomschkatholieken' y ; mr . Worms e r beziet hem als ,humorist" ; de heer
B r u m m elk amp als ,profeet," prof. N a b e r als ,iuris romani
studiosus", de heer V a n E 1 r i n g als ,vertaler" . De heer S t e r c k
vraagt : „hoe was B i 1 d e r d ij k' ? ; dr . D e J o n g gaat de ,vertalingen zijner werken" na ; dr. K o k zijn brieven ; dr . D e V r i e s
zijn ,kunstuitingen," ; de heer R o s s i ng zijn tooneelarbeid ; dr.
V a n S t a v e r e n zijn kennis van de geneeskunde ; de heer W e i s s-
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man zijn verhouding tot de beeldende kunsten . Een kleinzoon
,spreekt over zijne familieverhoudingen en mr . A n e m a geeft een
dichterlijk beeld van den man in zijn ,ruig profetenkleed" „non
semper idem" . Dat moge ook hier een laatste woord zijn over
den merkwaardigen, peen den buitengewonen man, wiens herinnering men wenschte to vieren, groot in geen enkele richting misschien maar geweldig in vele, den man van groote gaven en
bruisenden hartstocht, van reusachtige kennis en overweldigende
zoggingskracht, van verbijsterende tegenstrijdigheden en weergalooze vruchtbaarheid -- een Nederlander, wiens werkzaamheid een
duidelijk waarneembaar spoor heeft nagelaten in de geschiedenis
van zijn yolk en die daarom, ook na K o 11 e w ij n ' s biografie nog
'voor j area en j aren lang een voorwerp van ernstige studie zal
blijven gelijk zijn meesterschap over to taal hem vurige bewonderaars zal blijven verzekeren .
P. J . B .
Dr. W . J. L e y d s . De eerste annexatie van Transvaal .
Amsterdam, D e L a n g e, 1906 .
,,Hetgeen dat geweest is dat is nu" . . . . Met dit motto uit den
Prediker siert dr . L e y d s bet titelblad van zijn merkwaardig boek,
een welsprekende aanklacht tegen „een eeuw van onrecht", een
met klimmende belangstelling thans zeker reeds door duizenden
en duizenden gelezen protest tegen ongerechtigheid, die bet tegendeel doet van een yolk to verhoogen . Niet voor Nederlanders is
dit boek in de eerste plaats bestemd, veeleer voor bet Britsche
publiek, in bet bijzonder „voor de Britsche onderdanen in ZuidAfrika", want wij weten wel, hoe groot bet misdrijf is geweest,
hoe overlegd, hoe van bet begin of voorbereid, ook door manners
als Harry Smith en lord Grey, wier namen bij vole Boeren
een goeden klank hadden, als L i v i n g s t o n e, wiens heilloos
bedrijf onder bet mom van godsdienst genade vond in veler oog .
Daarom schreef dr . L e y d s dit klemmend betoog, dit bijna uitsluitend uit Britsche bronnen
want Britten alleen spreken de
waarheid, zooals men weet ; zij hebben de waarheid gelijk zij
hebben de macht en de wijsheid en de geleerdheid en de beschaving en de vrijheid en de eerlijkheid en de zedelijkheid en alles
wat waarde geeft aan het menschelijk levee !
Hoe bet boek hier to lande is opgenomen, behoeft voor Nederlandsche lezers geen nadere uiteeirzettirg . Men mocht terecht
zeggen, dat de schrijver hier en daar to ver gaat, b .v . waar hij
Engeland's behoedzame houding tegenover de Boeren na 1852 zoo

goed als geheel verklaart uit het heerschende wantrouwen tegen
Napoleon III ; dat hij niet voldoende de figuur van Burgers
doet uitkomen -- met bewondering kon men spreken van des
schrijvers kracht van betoog, van den omvang zijner kennis, van
zijn zelf bedwa ng op zoo menige bladzijde, van zijn vlijmende
ironie en zijn vaste hand bij de teekening van het gebeurde.
Maar in Engeland ? Hier smaad, daar persoonlijke kritiek, daar
bittere vijandschap, elders schampere minachting voor den ,vijand" ;
een enkele maal een zwakke poging tot ontkenning, een hatelijkheid, een muggezifting bij het inzwelgen van reusachtige kernels,
onmatige vreugde over het beweerde vinden eener enkele font,
eener overdrij ving . Ons dunkt, de schrijver kan tevreden zijn en
met gerustheid afwachten den indruk, then zijn boek maken zal op
het gemoed van duizenden Engelschen en Boeren, want - dat
Ynogen wij wel zeggen -- het is een groote schrede op den weg
naar de waarheid, die eenmaal zal overwinnen, ook al is zij
duizendmaal vertrapt en in het aangezicht geslagen .
P . J. B .
P . D . Chantepie de la Saussaye . Het Leven van
Nicolaas Beets, 2de druk . Haarlem, d e E r v e n F. B o h n, 1906.
Gaarne maken wij bij uitzondering melding van dezen ,tweeden
geheel herzienen druk ." In een kort voorbericht verklaart de
schrijver dat zijn boek ,wat geest en inhoud betreft hetzelfde is
gebleven ." Ik geloof er iets van maar toch niet alles, want de
schrijver zegt erbij, dat hij de eerste twee hoofdstukken ,duchtig
herzien" heeft en dat het beeld van den „herder en leeraar" wat
meer geteekend is, terwijl hij blijkbaar gaandeweg wat meer eerbied is gaan koesteren voor ,inedita", waarvan hij er enkele vermeldt . Nu, een en ander mocht ook wel, zou een welwillend
beoordeelaar zeggen . Steller dezes wenscht voor dezen anonymus
niet onder to doers en getuigt gaarne, dat de auteur beter is dan
deze zelf onderstelt, ook als biograaf, en met onmiskenbare zorg
getracht heeft to gemoet to komen aan de bezwaren, tegen het
boek gericht, voor zoover hij overtuigd was van hun goed recht
van bestaan . En dat gebeurt niet altij d !
P . J. B .
J a c q u e s Perk . (Mathilde-Iris) . Eene studie door dr .
J. A l e i d a N ij l a n d . Amsterdam, L . J . V e e n 1906 .
In de liefdevolle vereering door velen onzer in de Novemberdagen van dit j aar toegebracht aan de nagedachtenis van J a c q u e s
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Perk traders behalve onze dankbaarheid voor zijne kunst in het
algemeen twee aandoeningen duidelijk op den voorgrond : wij
hebben P e r k zoo lief, omdat de dood hem zoo jong heeft gehouden,
en omdat wij in zijn werk onze eigene jeugd terug vinden . Vandaar dat wij ons niet gaarne overgeven aan de overigens toch ook
onvruchtbare overweging, wat P e r k wel zou geworden zijn indien
zijne levensbeschouwing haren vollen wasdom van zelfstandigheid
had mogen bereiken, en zijne techniek geheel ware ontwikkeld
geworden. Wij, die met J a c q u e s Perk jong zijn geweest, kunnen
er niet toe komen onze oude bewondering al to kritisch to ontleden .
Dat ook door vele j ongeren die geestdrift voor den j onggestorven dichter wordt gedeeld is bekend genoeg, en blijkt o .a .
door de met warmte geschreven studie van dr. N ij I a n d . De
monografie van mej . N ij 1 a n d heeft eigenlijk eene tweeledige
strekking. Vooreerst wil zij de lezers van P e r k's sonnetten, in
de eerste plaats hare leerlingen aan de meisj es-hoogere-burgerschool
to Amsterdam inleiden in de gedachten-wereld uit welke de
Mathilde-cyclus is ontstaan . Zij doet dat in eene met zeer veel
warmte geschreven expositie van het Erosthema, zooals zich dat
uit den Platonischen Eros heeft ontwikkeld - of veeleer vervormd?-van Dante en Petrarca af, tot Shelley en Keats .
Of de j onge dames der H . B . S ., hoe ontwikkeld hare literatuurwaardeering door de voortreffelijke leiding van dr . N ij 1 a n d moge
zijn, hier altijd in staat zullen zijn hare leidsvrouw to volgen, en
of voor dat gehoor enthousiaste zinsneden als de lofuiting op
S h e l l e y „hoog in zijn liefdegelooven, liefde in, voor en door het
bestaande, hoog in zijn op vrij denken gegrond, beslist loochenen
van elk dogma, op welk gebied ook
" niet in hare geestdriftige
kortheid misleidend zijn, waag ik echter to betwijfelen .
Het tweede doel der schrijfster is meer zuiver filologisch
schrede voor schrede de Mathilde-cyclus volgend, ten deele met
geargumenteerde afwijking der sonnetten-rangschikking van K 10 o s,
toont zij den lezer in nauwkeurige parafrase den ganschen groei
van het dichtwerk, en licht het tenslotte ook biografisch toe aan
de hand van het in 1902 door Betsy Perk uitgegeven boek over
den dichter. Om het fijn doordachte, het verstandelijk geacheveerde van den geheele sonnetten-krans to doen waardeeren en zoo
in den lang bezeten schat nieuwe, niet geheel aan de oppervlakte
liggende schoonheden aan to wijzen, zijn deze met distinctie geschreven hoofdstukken uitnemend geschikt ; en daarom was het
m .i. een gelukkige gedachte van de schrijfster de geheele mono-
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grace -- vier j aar geleden als gidsartikel verschenen -- thans in
1906 als afzonderlijk boekje uit to geven .
K. K.
J a c . van L o o y. Ode aan Rembrandt. Amsterdam, L .
J . Veen .
Leven wij zoo langzaam in Nederland, dat zes maanden na de
Rembrandsfeesten nag over een Tijdzang bij die gelegenheid gedicht mag worden gesproken ? En is het geese ongerijmdheid eene
Ode aan to kondigen die iedereen kept? In ieder geval vermaant
deze dubbele overweging tot kortheid . De kern van J a c. van
L o o y' s gedicht behoudt hare schoonheid onafhankelijk van het
tijdstip waarvoor het is gedicht . En die kern, het essentieele van
zijnen zang ligt voor mij niet in den moeizamen, bijna kiagenden
opgang van de eerste keeren en Tegenkeeren met hun neiging om
buiten de heerlijkheid der Kunst geen glans noch licht in het
heden to erkennen maar in de magische kracht waardoor straks
de gestalten die R e m b r a n d t schiep voor ons oog worden gebracht
in weinige lichtende woorden . En er zijn acht schilderende regels
in deze Ode, die eenen Amsterdammer telkens weer blij makers
als hij ze hey haalt
Men ziet den Amstel glijen
Uit brugboog naar geboomte
Waar 't melk-zwaar vee ter weie
In beemd ligt en in loomte ;

Als langs zijn vrool'ke waterbaan,

Zoo zomerzwoel en mooi,
De mijmerzieke blikken gaan
Naar 't liefelijke Gooi .

K. K.

C . S . A d a m a v . S c h e l t e m a. Eenzame lied] es. Rotterdam. W . L . en J . Brusse. 1906 .
Juister titel dan de door den dichter gekozene, zou - geloof
ik -- voor dezen bundel niet licht to vinden zijn . Van al die
wisselende stemmingen die den eenzamen zanger, dwalend over de
weiden en heiden, langs de groene dijken en onder den wisselenden
hemel van ons vaderland vervullen spreken deze liedj es . Eenvoudig en met zekere teederheid zoo vaak droomend wandelen
herinneringen wekt, een weinig bitter wanneer zijn zwerftocht hem
een oogenblik door „'t werkelijke leven" voert, in zijn zelfontleding
bijna overnauwkeurig, gelijk vaak eenzamen zijn, maar fijngevoelig
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lucht zooals zijne opene oogen die zien -- ziedaar de zwerver dien
ons de Heer A d a m a van S c h e l t e m a in deze zeven en dertig
lied eren doet kennen .
Eenvoud van taal en onmiddellij kheid van beeldspraak en
dictie - daargelaten, of die eenvoud al of niet met moeite verkregen is
die karaktertrek is het, welke het eerste treft in
S ch el to m a's liedjes . Maar hoe die eenvoud samengaat met
technische zorg, kan blijken uit dit fijn gestileerde gedicht
Soms
En
En
Mijn

Herinnering,
dwaalt mijn geest op eens weer naar u henen,
ruischt door mij een golf van dat verleden,
welt naar mijne lippen weer die bede ---hoofd aan uwen schoot to mogen lenen .

Dan zie ik peinzend naar uw vingerleden,
En poog ik om uw liefde weer to weenen -Totdat langzaam uw beeltnis is verdwenen .
En wegzinkt van het lichtelooze heden .
Zal ik dan van die liefde eenmaal genezen Eenmaal uw dierbaar aangezicht vergeten Eenmaal niet om uw zoete naam meer beven ?
Ach ! nu ik opzie van uw vage wezen,
Voel ik op eens een vreeslijk ding to wezen : Dat ik al heel lang dood ben in dit lenen !

Schudt wellicht een of ander lezer bij dit laatste drietal regels
het hoofd ? Bemerken wij hier aan de zwakkere diotie dat de
bitterheid niet zoo echt is als de herinneringsweemoed ? De dichter
heeft het recht ons tegen to spreken : maar ons recht is to blij ven
twijfelen. , Dood in dit leven" is de zwerver althans zeker niet,
wanneer hij zijne oogen van zich zelven afwendt naar de Hollandsche natuur die hij zoo scherp waarneemt : naar de populieren, zijn
„hooge, tooverige boomers" of naar dien stevigen dijk
Tusschen de Betuwe en tusschen de Veluwe
Daar lag de dijk door het waterig land,
Als iets waaraan niets was to veranderen
De koeien en de kikkers aan de' eenen kant,
En de zilveren visschen aan de' anderen . .

En als dan de dichter, met een spottend lachj a over der
menschen wijs gedoe klaagt
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Ach 'k ben niet voor ,-root mensch" geboren,
Ik leef en lijd als in die jeugd
Ik heb maar edn lief ding verloren -Die kindervreugd,

dan zullen er zeker onder zijne lezers wel zijn die na de lectuur
van deze liedj es, ook over die klacht even het hoofd schudden en
zeggen : Het beste in dezen bundel is juist die ,kindervreugd ."
Mevrouw E . 0 v e r d u y n --- H e y li g e r s .
Amsterdam . L . J . V e e n .

Zondigen ..

Een roman . voor leesgezelschappen en derzelver trouwe lezers,
om aan to smullen . Hoe treurig toch, die -- weliswaar niet fonkelnieuwe -- geschiedenis van den knappen, rijken, jongen advokaat, die Constance van W a a 1 e n , de oudste, ten huwelij k
vroeg en kreeg, terwij 1 de j ongste, E r n e s t i n e, zoo heel veel van
hem h.ield, waar hij natuurlijk niets van merkt omdat zij het zoo
meesterlijk weet to verbergen. Maar dat dit spaak zal loopen,
begrijpt zelfs de meest argelooze roman-lezer . C o n s t a n c e heeft
hem genomen . . . j a, waarom eigenlijk ? Omdat haar vader 't zoo
graag wou, maar in elk geval niet uit liefde . Liefde, die gaat zij
eerst gevoelen voor den op Scheveningen ontmoeten viool-virtuoos,
die haar tot zangeres zal opleiden en met haar een levee vol kunst
en (aanvankelij k !) ook vol liefde begint . De j onge advokaat
die 't Loch maar zoo verschrikkelijk druk heeft met zijn praktijk
zelfs in de hondsdagen dat hij in twee, drie weken slechts even
voor een halven dag naar het Kurhaus kan overwippen -- is razend
wanhopig . En wie moet nu voor zijn kind zorgen, voor het kind,
door de ontaarde moeder zoo snood achtergelaten ? Ernestine,
die ongetrouwd is gebleven -- uit trouw aan haar zwager woont in Bussum, maar trekt in bij haar schoonbroer, die inmiddels
de helft van ziju vermogen verloren heeft . Dan ontluikt zijn liefde ;
zij vallen in elkaars armen, zij ,zondigen" . . . Romantisch genoeg ?
We zijn er nog niet ! C o n s t a n c e, gevierde prima-donna nu,
komt in Amsterdam voorstellingen geven . En nu - o gruwelijkheid --- blij kt dat de echtgenoot haar nog altij d lief heeft ! Het
offer der zuster is to vergeefsch geweest ; zij is overbodig en zal
straks geknakt weer heen gaan, na een to korte samenleving met
den man, die eerst de eene zuster getrouwd, toen de andere zuster
tot zich genomen en daarna de eerste weer . . . Enfin, genoeg reeds .
Maar even nog 'n woordj e over die overstelpende meedeelingen der schrijfster over allerlei bijkomstigheden als de toiletten ._
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der dames, de stoffeering der kamers enz . 't Is om to watertanden .
Zoo rijk is die jonge advokaat, dat de logeerkamer ten zijnent er
uit ziet , als een nieuwmodisch boudoir" ; als Constance haar
zusje afwacht, leek ze ,te midden der strenge eikenhouten meubelen een klassieke schoonheid in haar peignoir van rose louisine
met guipure gegarneerd." Toch ,te midden der onbeschrijflijkste
(sic!) weelde" voelde ze zich eenzaam . Weelde ? Ja, denk eens !
als mevrouw uitgaat, wordt dat ons zoo afgemaald : ,Beneden aan
de voordeur wachtte de meid om haar uit to laten en de goed
gedresseerde palfrenier, den hoed in de hand, boog als voor een
voorbijgaande vorstin en sprong daarna naast den koetsier op den
bok" . Wat een dressuur, niet waar ! Is er straks in dit ,rijke''
huis een feest, wel, dan komen er, gelijk zich denken laat, beschrijvingen, om een behanger en een naaister tureluursch to waken .
Wat dunkt u hiervan ? „De groote vergulden kroon in bet salon
wierp in tooverachtigen schijnsel kwijnend licht uit de veelkleurige
bloemkelkj es van Venetiaansch glas, waarin kleine gloeilampj es
koel uitgoten een mysterievollen glans . Naast den spiegel bogen
eveneens electrische lampen in sierlijken zwaai de veelrankige
armen naar omlaag . Ook de suite, die grensde aan bet schilderijensalon, baadde in zacht kwijnend licht, duizendvoud weerkaatst door facetten van fijngeslepen kristal en rijk geornementeerde spiegels . Hier was minder van bet vieux rose onttrokken
aan 't oog en de zware pluchen gordijnen en draperieen saamgehouden door gouden koorden hingen in rijke plooien statig
neer op 't mollige smyrna . Sereene rust ademden de groote
kamers waar in zachte tempering van omfloersd kunstlicht bijna
onmiddellijk elk geluid wegzonk en zich dempte in de zware
tapijten van rose bloesemende perken, opgeloken en gevat in
randen van wegsomberend groen. In gedecolleteerd toilet van
mordore peau de soie ; de Louis XV halsuitsnijding omgeven door
kostbare point d'Alencon en met onnavolgbare gratie in zacht
zijdegeruisch van den sleep bewoog zich Constance in de
prachtige salons, vullend met haar distinctie de koude leegte van
mooi, die strak neerzag onkreukbaar maar onbezield, waar niet in
tinteling van gloed en leven de kunstwerken schitterden ."
Jawel, jawel . . . . maar men kan bet toch eigenlijk die arme
Constance niet kwalijk nemen dat ze haar toilet van mordore
peau de soie er aan gegeven heeft en uit die chromo-literaire omgeving is weggeloopen !
H. S .

K n u t H a m s u n . Dwepers .
J e a n n e t t e E . K e y s er. Becht, 1906 .

Naar het Noorsch door
Amsterdam, H . J . W.

Wat is dit Noordsche boek . . . . Fransch ! Er tintelt van 't
begin tot 't eind brio in en verve . De hoofdfiguur, de telegrafist
R o 1 a n d s e n heeft panache ; niet alleen door zijn groote neus doet
hij aan C y r a n o denken . Maar hij is een dorps-C y r a n o . Wat
een verbij sterende geschiedenis . De korte zinnetj es, de levendige
verhaaltrant, de snelle opvol ging der gebeurtenissen herinnert
soms aan Herman Bang, zooals hij is in 's Zomers buiten.
Dadelijk wint de auteur ooze belangstelling voor then halfverloopen man, die Loch zoo kranig doet en -- al schijnt hij dan
een „Lump" en al doet hij ook rare dingen --- Loch staat boven
die -- ook niet vlekkelooze - grootheden van het kleine plaatsje . Er
gebeurt heel wat in deze weinige bladzij den, to veel om zoo maar
even na to vertellen, het wordt ons zoo maar luchtigjes meegedeeld, met enkele woorden . Maar deze wonderbare artiest weet
elk woord zoo raak to kiezen, dat we heel sterk gaan meevoelen
met C y r a n o-R o l a n d s e n en met al die andere figuren : den
zoo wel-meenenden predikant, zijn slordige j onge vrouw, den groothandelaar Mack en zijn dochter Elise, en de twee ouderlingen
en juffrouw van Loos en nog eenige en andere, die ons haastig
voorbijtrekken in dit drukke verhaal, waarvoor wij den schrijver
hulde brengen, omdat hij ineens ons er zoo „in" weet to brengen
en „in" weet to houden, in deze aparte wereld, zoo heel teekenend
als was het realiteit door hem uitgebeeld .
H. S.
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